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Pienokoisemme hiukon soirosielee... Kilt-

li lohtoriselä on lulkinul kullonmurumme
jo ilmoillonut, etlö muulomon pciivön

pööstö koko voivo on jo ohitse. Hyvöt

löökkeel vielö nopeultovol tervehtym stö.

Onneksi koikki sujuu löllö kertoo rruko-

vosli kotihoidosso. Meillö on vorc<osso,

joto korlutomme tölloisten yllöttöv er r,re-

nojen vorolle.
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palkka lrankklln-
valvatonta vaurastumlsta
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YHDYSPANKKI

soq huostoonso oson joko

lilislö. Niinpö sitten ikö-

vön yllötyksenköön iul len

ei torviise hermostuo ro-

ho-osioislo. . .

palkka pankklln
- Yalvatonta

varautumlata

At'di lle,,, mu,mmille lCIlu'CIhsi

PURlrlrIrIAHI'TA
At'na mteluisaa -
at'na Ultd aruokasta
On hqusko ontoo lohjoksi purkki-
kohvio. Koikisso tilonteisso se soo
v(lstoonottoion iloiselle mielelle.
Purkkikohvisso ovot koikki oromit
tollello. Se söilyy kouon tuoreeno.
Purkkikohvio on monto lootuo - jo-
koisen moun jo kukkoron mukoqn.

purkkikahv, 
B iokapä.yän

ONNENKAHVI
Oy c.W. SoHLBERG Ab



Noz [3BM SA TTÄT STrtr&E
l s. 2. 19 62 - rrriehet kertorrat

KERTOH U KSIA SOTI EMME TAPAHTUM ISTAYUOSIKERTA

t

G. Mognusson, eversii evp; V. Nihlilå, eversli evp.
::.r-C l,', lTTAjA: A. Kurenmoo kenrooliluutnonili evp.
- C 

"' 
- U S : l'lelsinki, Töölönkotu 35 B puh. 446247,fobudenhoitojo jo roimitussihieeri R. Kqlervo, eversliluutnonlli evp.

Sctilostoimi(oJo E. Kuussoqri, eversli evp.
- : : J S KO NTTO Rl: Korkeqvuorenkoiu 28 puh.19 367. Posiisiirlotili9494l.
< J SiANTAIAT : Solomuisto-yhdislys r.y. jo Sonomo Osckeyhliö

VUOOESSA l2 N UMEROA o TILAUSHINTA 700 MK r Tl LAUKSET PUH.'l 9367 o POSTISIIRTOTILI 94941

.:------i1r-' .-....51

*åa

t

Brewster-lentue ilmosso

IORMA I5ARVANTO

SUULÅJÄRVEN lentokentälle Karjalan kannaksel-
la oli ker'ääI1ä 194) sijoitettuna kolmattakymrnentä
pulleamahaista ja ketterää Brewster-hävittäiää. Hä-
vittäjälentolaivue 2.i siellä suoritti tavanomaista hä-
lytyspäivystystään. Vuorosse olevat ohjaajat olivrt
lähtöi'almiiden koneittensa ääressä uirnaliiveihin
pukeutuneina ja koettivat keksiä itselleen jos jon-
kinlrista ajankuluketta nuolenheitosta ja tarinoin-
nista aina rekkivoimisteluun saakka. Kuitenkin tun-

YLLA
tui aikr kovin pitkältä siihen saakka, kunnes seu-
raava vaihto tuli hälytysvuoroon, sillä täta jatkui
päir'ästä toiseen, kuukaudesta kuukauteen. Pientä
piristystä tarjosi silloin tällöin tehty tiedustelukier-
ros vihollisen puolelle tai vielä mieluummin puo-
lellemme tulleen vrstustajan tiedustelukoneen ta-
kaa-ljo ja joskus jopa alasampuminen. Toisinean
taas saimme järjestd.ä hävittäjäsaaton omalle kaksi-
moottorisellemme, joka saattoi sahata ties mitcn
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Suomoloisei Brewster-höviltöiöt toistelusso

kauan vihollisen linjojen yläpuolella, niin että rne
hävittäjälentäjät pian hengitimme happipullomme
tyhjiksi, mutta saatettavamme vain jatkoi valoku-
vaamistaan ylhäisessä korkeudessaan.

Vähitellen kevät edistyi niin pitkälle, että Suo-
menlahti alkoi pirstoa pienemmiksi sitä kahlehti-
neita jäämassoja. Neuvostoliito,n Itämeren laivaston
Ientoase ,heräsi näihin aikoihin myös talviunestarn
ja aloitti offensiivinsa Suomenlahden rannikon so-
tilaallisia laitteita ja aluksia vastaan aiheuttaen Hä-
vittäjälentolaivue 24:lle melko lailla töitä. Tähän
oli tietenkin varauduttu, ja rannikon tähystys-
asemille oli sijoitettu ilmevoimien miehiä radio-
asemineen. Rannikkotlkistön tehokkailla optisilla
tähystysvälineiilä nämä pys['ivät tähystämäån h'r-
vällä säällä etelä-Kannaksen ja Oranienbaumin mo-
tin lentokentille saakka ja kertomaan kaiken ndl<e-
mästään Suomenlahden ilmatilassr. Lentueenpäälli-
kön näkökulmasta katsoen työmme tuntui seur.r,l-
vanlaiselta:

Aamuvarhaisella puhelin soi: "Ryhdytie hälyci's-
päivystykseen kel'lo 7 lähtien." Ensin aamutee,

.ja sitten bussi vie meidät koneittemme luo. Sitä
ennen hieman purnausta niiden taholta, jotka eir,ät
pääse mukaan, sillä ohjaajavahvuus on yli kaksin-
kertainen. Kentän reunassa kukin tarkastaa ko-
reensa, ripustaa laskuvarjonsa sen siivelle ja tulee
hälyryskorsuun lämmittelemään. Mekaanikot, jotka
jo ai,kaisemmin ovat koekäyttäneet moottorit, hää-
räilevät vielä koneiden ympärillä. Ja sitten alkae
odottaminen. Puhelimen soitto hätkähdyttää. Lai-
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vueenkomentaia vain haluaa varmistautua siitä, että
kaikki on kunnossa. oikeat omakonetunnukset valo-
pistooleissa ja ohjaajat putkeutuneinr uin-reliivci-
hin. Ja odottaminen jatkuu.

Pitkä puhelimenkilinä: "Koko lair-ue. suunt:rna
Seivästö, lisäohjeet radiolla. Muodos:elmr. kuten
eilen sovittiin."

Hiektka pölyää, ja metsän eläimet or':.: r'.rrmasti
ihmeissään valtavasta ryminäsiä, minki :i.tloO he-
vosvoimaa aiheuttaa. Lentue toisensa jllie:r rvn-
nistää rivissä eteenpäin, B§7':t pyyhälilr'1: kerr-
tän reunoilla ,kasvavien puiden yli ja su':e::.rr':rt
kulkunsa kohti rantaviivaa ja merta. Ilm.r c':r lir-
kas ja pilvetön. Suulajärven kenttä on pira '.,un

pieni taakse j'dänyt t'åplä.
"Me tulemme voimalla kotoisen tarmon, me hvl-

käämme kaiken vieraan armon." Lentueenpdilli*-
köä hyräilyttää ja hymyilyttd.å, ja onpa tässä roi-
mantunnetta kerrakseen. Kaksikvmmentäneljä io-
vaa konetta ja niissä kaksiklmmentäneljä kovre
miestä. Muodostelma on hvr-ässä järjesri'ksessä;
alimmaisena ja johtolentueena ovat Joppe Krrhn-
sen pojat, joukossa §7ind ja Juutilainen, porras:a
ylempänä ainr reuhallinen Iik'ka Törrönen oman
lentueensa kärjessä ja ylimpänä me ykköslenhreen
ohjaajat jo kääntelemässä auki happihano.iamme. Ia
päät pvörivät puoleen ja toiseen. Tätä joukko.r ei
ole niinkään helppo yllättää.

Rrdiosta tulee lisää ohjeita peitekielellä. Ranta-
liire jää t.raksemme, ja tuossa ovat näkyvissä jo
Seiskeri je Laransaari.

"Lentär'ät kanssanne samansuuntaisesti alhaalle
vasemnplla", ilmoittaa Seivästö.

"H)'ökätään. Me otamme pommittajat, Lkka hoi-
taa lähisaaton ja ykköslentue on lakisuojana", k,-ru-
luu tuttu selr'äpiirteinen käsky, ja siitä se alkaa.

Radiossa on tietysti taas aivan liian paljon ääntä.
Sen verran kuitenrkin erottuu tiedotus, että kah-
deksassatuhannessa on laivue vihollisen Laggeie
tulossa kaakosta. - Kohtapa niitä jo viliseekin

Kertomuksen kirioittoio,
mäisenö vosemmollo)

luutnontii J. Sorvonto {äärim-
lentueenso ohioojien konsso
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Ylipööllikkö mukonoon kenrooliluutnontti A. Airo torkostomosso HäViftäiölentol,civue 24Åä Suulojärven lentokentällö 28.5.1943,
iohon mennessä loivue oli ompunut olos 500 konetto. Somosso tiloisuudesso määräitiin eversti G. Mognusson (vosemmollo) Lento-
rykmentti 3:n komentoioksi

joukossamme, ja omat ja viholliset ovat pian se-
kaisin. Radiosta ,kuuluu välillä kk:nkin rätinäi,
kun joku painaa samalla sekä liipaisinta että puhe-
nappulaa. Tuolla näkyy vilahdukselta palava kone
ja tuolla toinen.

"Varo. se tulee takaa ylhäältä", huutaa tuntenre-
ton ääni radioon. ja tälIä kertaa huuto on tarkoi-
tettu minuile.

Yksinäinen LÅ-5 siellä syöksrl suora3n lunir-
gosta. B§f:tä palion nopermpi ir prrem;i nruse-
maan on tuo hiljak\oin tälle rin;am.rnsuunn:llc
ilmestynyt kone§1'ppi. Ei eutr muu kuin käänr1ä
nokka ,kohti ja. antaa konekir'äärien laulaa. Vastus-
tajan nokka on täynnä sen omien konekir'äärien
suuliekkejä, mutta valojuovat pyyhältävät ylitse:ri.
Väistö viime tingassa ja jyrkkä käännös koirti
vihollista, jorka taas aloittaa uuden syöksyn. Har-
rastavat keinutuolitaktiikkaa, ajattelen itsekseni,
ja ,kummankin konekiväärit sylkevät taas. Nyt
aloitankin jyrkän kaartoni välittömästi ja huomaan
olevani vastustajan mahan alla. Se ei näe minua
ja loittonee. Yritän nostaa koneeni nokkaa saadek-
seni viholliskoneen valorengastähtäimeni piikille,
mutta ei, nopeus loppuu, ja tämä vain loittonee.
Toinenkin LA näyttää olevan lähettyvillä. Käännän
koneeni pystysyöksyyn ja painun kohti Suomen-
lahden pintaa, aloitan oikaisuni varovaisesti, mutta
silti tuntuu kuin ilmanvastus taivuttaisi koneeui
kappaleiksi. Tuolla näkyy tuttu B§7 ahdistamassa
juuri vihollisen Tsaikkaa, nyt juuri Tsaikka kään-
tää sille pyrstönsä varoessaan minun srapumistani

- 
ja rd,jnhtää samassa kappaleiksi toverini luo-

deista. Tunnen jo, B§7' on lentomestari Kinnusen
kone. Näyttää kuin hän vain vähän pyyhkisi kä-
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siään, huomaa minun koneeni ja liittyy siivelleni.
Sopivasti Suulajärven radioasema kutsuu,liin ja

käskee: "Menkää Lavansaaren päälle!" Tämä kui-
tenkin on pei,tekieltä ja todellisuudessa irroittau-
tumiskäs,ky ja määrä1's lentää takaisin ,kotikentälle.
Pian ovat B§7:mme taas mekaani,kkojen helliissä
hoivassa ja me ohjaejat konferenssissa, jossa selviää,
että ilmatristelun tulos on 12 alasammuttua r-ihollis-
konetrr ilmrn omir t.rppioit.r.

Sinä päir'änä riitti kertomista ja innostusta, ja
ne. jotka eir'ät olleet päässeet mukaan, olivat vih-
reitä kateudesta. Peruuttipa joku al,kavaksi myön-
netyn lomansakin saadakseen olla mukana mahdol-
lisissa seuraavien päivien leikeissä.

Ei se kuitenkaan leikkiä ollut, ja jos oli, se oli
paremminkin leikkiä rkuoleman kanssa, sillä seu-
taayana päivänä oli taas samanmoinen taistelu.
Yksi tovereistamme lojui silloin hengettömänä jää-
Iautalla tuhoutuneen koneensa äärellä keskellä Suo-
menlahtea. Jos alkoikin merenpohja täyttyä vihoi-
lis,koneiden romuista, puuttui ,täten taas jo,ku mei-
dänki,n jourkostamme. Parhaat ovat edellä menneet-
Sellaiset laivueen veteraanit, jotka olivat mukanr
talvisodan alusta lähtien, ,kuten Törrönen ja Kin-
nunen, ovat nyt poissa. He ovat kuitenkin kumpi-
kin järtäneet meille perinnöksi esimerkin todelli-
sista lentäjistä, tai,tavista ja p.elrkäämättömistä, mie-
histä, jotka tiesivät velvollisuutensa.

Kevään 1943 suurissa ilmataisteluissa Suomen-
lahdella ammuttiin alas useita kymmeniä vihollisen
pommitus- ja hävittäjälentokoneita, ja lienee tällä
ollut oma merkityksensä rannik,kosodankäynnil-
lemme. Ehkä moni alus tai rannikon tukikohta sääs-
tyi täten niiden tuhoksi tarkoitetuilta pommeiita.
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K. A. Hepouro

TALVISODASSA olivat Laatokan koillispuolelle
edenneet vihollisjoukot ankaran talven kynsissd pu-
reutuneet maanteiden varsille ja tulleet suomalaisten
kiilaamina saametuiksi useiksi erillisiksi moteiksi.
Vihollisen majoitusvälin,eet olvat puutteelliset, ja
sen huoltoyhteydet olivat poikki. Pakkanen ja nälkä
kourivat joukkoja kovasti.

Monet ankarat taistelut ja pakkanen olivat myös
meikäläisistä joukoista ottaneet ossnsa. Taistelu-
välineistö oli puutteellista, mutta huoltoyhtei'det
oli säilytetty. Nälkää ei vielä ollut, ja telrtamajoi-
tus tyydytti kipeimmän levon ja lämmön tarpeen.
Henki oli elävä ja liikuntakyky tallella.

Suuri saarretlu venäläisten majoitusalue muodos-
tui Koirinjoen kahden puolen Uomaan maantien
varteen Lemetin kylien maastoon, jonne olivat
sijoittuneet pääosat moskovalaisesta, 34. panssari-
prikaatista, osia jaroslavilaisesta 18. divisioonasta
ja vähdn muistakin yhtymistä. Tais,telujen jatkuessa
tämä Lemetin vihollisalue murrettiin sitten kol-
meen osaan. Suurin oli parin kilometrin pituinen,
hyvin aseistettu Itä-Lemetti, jossa oli panssaripri-
kaatin esikunta ja komentopai,kka, noin sata pans-
sarivaunua, noin 250 autoa ja suuri määrä erilaista
sota-aseistusta. Ivlotin asukasmäärä oli yli 1r00
henkeä.

Siitä puoli kilometriä luoteeseen oli Länsi-
Lemetin itäpäässä oleva ns. Myllyn tukikohta, jossa

oli yksi hevosvetoi,nen haupitsipatteri, yksi mootto-
rivetoinen RK-patteri, kaksi panssarivaunua, useita
panssari,ntorjuntatykkejä, jalkaväkiosasto pika- ja
konekivääreineen, divisioonan huolto,keskus, kent-
täsairaala, kuljetusautoja ym. Toinen tukikohta oli
Länsi-Lemetin motin länsipäässä, jossa oli 28 pans-
sarivaunua käsittävä panssar'iosasto eli ns. "tankki-
pirssi" Tenhamon kukkulan kupeella ja joka sit-
keissä taisteluissa tuhottiin vaunu vaunulta.

Seuraavassa tutusttrmme mainitun Myllyn tuki-
kohdan kimpussa käytyihin taisteluihin. Siellä oli
meikäläisiä johtamassa kapteeni Hannu Väänänen
kovasti typistyneen, mutta sisukkaan joukkonsa
(III/JR 37) kanssa. Pääosa hänen pataljoo'nastaan
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LänsirLen
oli vartioimassa mottia, Reservinään eli iskujoukko-
naan hän oli pitänyt ko,mennossaan noin 20 mie-
hen vahvuisen jääkärijou,kkueen ja,konekivääri-
komppaniasta 4 konekivääriä. Jääkärijoukkuetta
Väänänen iohti näissä taisteluissa itse ja nimitti
sitä "gangsterijoukkueekseen". Nimitys lienee joh-
tunut osaksi siitä, että jääkärien onnistui siepata
vihollisen ilmavoimien l,ennosta omi,lleen heittämiä
muonapaketteja, joita putosi välimaastoon.

Tammikuun 24. päivän vaiheilla kapteeni Väänä-
nen hvökkäsi Koirin joen itärannalla olevaa har-
jannetta pitkin Lemetin myllyn suuntaan supis-
taakseen moltia ja törmäsi venäläisten haupitsi-
patterin tuliasemaan. Patterin lounaispuolella oli
panssarintorjuntatykkiasema ja eteläpuolella kaksi
panssarivaunua. Patteriaseman lounaispuolella oli
korsumajoitusalue useine kk- ja pk-taistelupesäk-
keineen. Joen toisella puolella, 200-300 m päässä

oli ampumatarviketäydennyspaikka, jota suojasi
ainakin neljä RK-tykkiä.

Ensi'näkemältä tuntui ylivoimaiselta päästä pie-
nin joukoin tuollaiseen "ampiaispesään" käsiksi,
mutta tarkan maastontiedustelun jälkeen Väänänen
koukkasi joukkueineen hämärän a.ikana. jokitörmän
suojassa pat,teriaseman länsipäähän ja tuhosi ,kiisi-

kranaatein ja kasapanoksin patteriupseerin korsun
sekä toisen tyk,kijaoksen miehistökorsut miehineen
päivineen. Samanaikaisesti pitivät konekiväärit vi-
hollisen muut tukikohdan pesäkkeet matalana. Oma
tyrkistö taas ampui tukikohdan etäisempiä osia.

Suomalaiset saivat lujan otteen vihollisen patte-
rin tuliasemasta, ja oikealla oleva 1. tykki, venä-
ld.ineo L22 m/m Schneider"haupitsi, oli jo heidän
liäsissään. Viholliseen päin olevalla rinteellä olivat
toiset tykit noin 20 m välimatkoin ja niiden mie-
histökorsut lähettyvillä, mutta ,niihin oli turha
päivän valjettua ytittåd,käd'n, sillä aukean vastak-
kaiselta puolelta suuntautui sinne vihollisen itse-
pintainen kk-, pk- ja'l«iväärituli. Tien varressa ole-
ville panssarivaunuillekin näytti avautuvan sinne
esteetön ampuma-ala.

Oman tykistön tulenjohtaja oli käyttänyt jo



kaikki sillä kertaa käytettävissä olevat ammuksensa
loppuun. Kapteenia harmitti tämä kovasti. Mutta
jäämattd. avuttomaksi hän haali muutamia miehiä
sekä 13.D:n Erillisestä raskaasta patterista luut-
nantti Suomalaisen johdossa olelan tykistön tulen-
johtueen luokseen ja käännätti i'allatun tykin vihol-
lista kohti. Kilven suojxssa putken selkää pitkin
suunnaten ammuttiin sitten tr-killä kymmenkunta
kertaa. Kapteeni Väänänen oii itse lau,kaisijana.
Pian tuli tykkiin kuitenkin jokin vika, eikä sitä
varaosien puutteessa voiru korjata. Tukipatteristo
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IIIT'KTR 13:n esikuntapatterista saatiin vääpeli,
asemestari K. A. Hepouro ja tykkirniehet Turunen
ja Keinänen tykin korjaajiksi ja ammunnan a\rus-
tajiksi.

- Gangsterit suksille, komensi silloin ,kapteeni.
Tilanne selostettiin, ja miehet menivät jo päiv:illä

katsottuihin asemiinsa.
Ty,kin luo tuliuaan r'ääpeli totesi, että kierto-

kaukoputki puuttui, putkeen oli ,juuttunut ammus
ja lukosta oli iskuri poikki.

- Kiertokaukoputkia voisi olla noissa toisiss.r
tykeissä tai niiden varaosalaatikoissa, sanoi r'ääpeli.

- Mikä siinä sitten muu kuin mennään hrke-
maan, sanoi kapteeni navraa hörähtäen.

Vääpeli vilkaisi kapteeniin ja esitti:

- Eikö sopisi käyttää noita toisia tykkejä, josp.r

ne olisirat vielä kunnossa.
Klpreeni nrur,rhti tras ja sanoi:

- fu6553 rinteessä niiden takana on vielä pari
korsur. joiss: r'anjat ovat hengissä eikä nyt juuri
ole trn'ikkeitr niiden tuhoamiseen, mutta menkää
te vain ottlm.li.n tlkeistä r'araosat, kyllä me pidäm-
me r'.rnjrt kuopissean metalana, jos siitä rähinää
s)'nt)')'.

Venölöisiltö Lönsi-Lemettiin iäöneitö kenttötykkeiä

Taisteluvartiot jär,jestettiin, ja r,ääpeli konttasi
tykkien välillä olevaa tossupolkua pitkin tykin
luo, ioi sieltä kiertokau,koputken ja iskurin tas-
kuissaan sekä ammuksen ja ,kaksi kar,tuussia kaina-
loissaan.

Heikos;ti ravitun vihollisen vastarinta näytti
laiskalta. Johkut sen vartiomiehet vain rupesivat
ammus,kelemaan valojuovaluotejaan tykkimiehiäm-
me kohti. Pimeässä tuli oli on,neksi epätarkkaa. Joku
luoti osui tykin kilpeen, josta sirahtaen kimmahti
talviseen metsään.

Kun iskuri oli vaihdettu ja kiertokaukoputki
asetettu paikoilleen, kapteeni käski lataamaan tykin.
Ammus olikin jo putkessa. Vääpeli tarkasti kartus-
sin. mut;.r ennen lxtJxmistl slnoi:

- Lrite::rn liipaisimeen nyt r'ähän pitempi
naru, koskr putkessr loi olla iotain sinne kuulu-
m.1tonta, joke voi aiheutt.r;r putkiräjähdyksen.

Kapteeni osoitti maalin, r'ihollisen puolelta nä-
ky,r'än mustan läiskän, josta hieman kuulsi valoa.
Siinä oli iso korsu, jonka kupeelta oli pitkin päivää
ammuttu.

- Siitä ne taisivat tärisyttää äs,kenkin, tuumi
kapteeni ja tarttui laukaisunaruun.

Länsi-Lemetin molliolue, ionko ilöpöössö oli

ns, Myllyn tukikohto kcksine tykistöpotterei-

neen io divisioonon huoltokeskuksineen sekö

länsipöässä ponssoritukikohto eli ns. "tonkki-

pirssi" 28 ponssorivounuineen.

c'--
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Vääpeli hyppäsi syrjdd'n, muutaman askeleen pää-
hän takaviistoon tähystiimään. Samassa tykki pa-
mahti. Se ,näytti toimivan vielä hyvin, ja osuman
räjähdys näkyi ,juuri suunnatussa paikassa.

Maalista päin kuului hetken päästä ääniä. Vääpeli
hyppäsi uudelleen suuntaamaan ja kapteeni tykki-
miesten kanssa lataamaan. Toinen laukaus ammut-
tiin samaan pisteeseen. Nousevan kuun kelmeässä
hämärässä he havaitsivat hirrenkappaleiden ja kor-
sun katon sirpaleiden lentär'än ympäristöön. Kol-
mas laukaus ammuttiin suuntaa vähän muuttaen,
mutta sen osuman tehoa ei todettu.

Lönsi-Lemetin "tonkkipirssin" nurkkous Tenhomon kukkulon kupeell,c

Ammukset loppuivat, mutta loppui siinä r'ähäksi
aikaa turvallinen olotilakin. Vihollisen pikakiväärit,
konekir'äärit ja panssarivaunutykki sekä jo,ku RK-
t1 kki ryhtyivät vastatoimintaan. Tykit olivat on-
neksi harjanteen takana, niin ettei niiden tuli
tuottanut vahinkoa.

Tulitaistelun lakettua kapteeni Väänänen lähti
vääpelin kanssa komentoteltalleen. Siellä hiin kiin-
nitti huomionsa r'ääpelillä olevaan venäläiseen auto-
maattikivääriin ja sanoi:

- Näin teidän ampuvan tuolla automaatiikivää-
rillä asemissa, mistä olette saanut sen ? Se on var-
maan varastettu meidän tuhoamaltamme porukalta.

- En tiedä s,itä r'arastetuksi, sillä meidän kah-
den tulipatterin miehet olivat myös samassa savo-
tassa ja osalfistuivat sen takaa-ajoon. Siinä kaha-
kassa kaatuneilta he näitä keräilivät.

- Epäilen tätä vahvasti, mutta oli miten tahan-
sa, minä haluan tuon aseen. Nyt ,me olernme val-
Ianneet tykin ja luovutan sen teille. Antakaa te
puolestanne tuo kir'ääri minulle.

Vihdoin sovittiin, että ,kapteeni Väänänen jär-
jestää yöllä tulituen, jotta r,ääpeli saisi haltuunsa
mvös ,kauempana olevan 2. tykin. Kun tykit saa-
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daan tänne komentopaikalle, niin vääpeli luovuttaa
kiväärinsä ,kapteenille. Siten saisi kumpikin aselaji
oman aseensa. Suunnitelmasta ilmoitettiin patte-
riston ,komentajalle ja pyydettiin lähettämään lisää
tyk,kim,iehiä, kaksi tykkivaljakkoa, tykkireet, jalak-
set, köysiä, lapioita ja kirvei'tä.

Vääpeli ldhti toisen tyk,kimiehen kanssa suun-
nittelemaan tykin vetoa. Mukaan tuli myös yksi
kapteenin määräämä aliupseeri vartioinnin järjes-
telyjä r'arter.r.

Harjanteen lounaispäässä oli vihollisen paossr-.rin-
torjuntrl:.liesicn korsu entisen myllyn luona m.ran-

tien vieressä. Kun sieltä kuului ääniä, asetettiin
parivart.io yöksi 'kaiken varalta myllylle päin.

Osaksi vallatun haupitsipatterin tuliasemassa o,li-
vat nuo kaksi jäljellä olevaa vihollisen miehistökor-
sua siten, että yksi oli 1. ja 4. tykin r'älillä ja toinen
4. tykin ja sen itäpuolella olevan kenttäkeittiön
välissä. Tämän korsun luota kuului silloin halkojen
sahausta. Ilmeisesti teenkeittotouhuja.

Panssarivaunuista oli toinen maantiellä ja toinen
tien vieressä niin, elteir'ät ne nähneet kahta meikii-
läisten lähellä olevar tykkiä.

Pil'r'irkerros oli edelleen ohut ja kuu pilkisti sil-
loin tällöin pilven lomasta.

Kun r.artiojärjesteiyt oli suoritettu, vääpeli lähti
apulaisensa kanssa 2. tykin Iuo. Hän löysi sieltä
vielä\in pari ammusta ja oli ai,keissa ryhtya tykkia
käsittelernään, mutta tuumasi kuitenkin, että on
hyvä tarkastaa ensin 3. tyk:ki ja käski apulaisensa
pitää korsun seutua silmällä.

Vääpeli lähti kyyryssä hiipimään 3. tykkiä koh-
den, mutta hänen päästyään puolimatkaan tuli kuu
näkyviin ja" valaisi kirkkaasti koko 'tienoon. Jos-
,takin kur.r,lui kiväärin laukaus. Vastakkaiselta rin-
teeltä vihollinen huomasi vanmaan liikkuf an ja
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laski kk:lla pitkän sarjao, valojuovia joukossa.
Vääpeli syöksyi kolme neljä metriä eteenpäin. Hän
vilkaisi edessään olevaa korkeaa lumivallia ja p'ndtd
syöksyä sen yli 3. ttykille heti, kun kk-tuli taukosi.
Pilvikin verhosi taas kuunvalon.

Vääpeli syöksyi pari askelta ja hyppäsi vallin
yli. Mutta samalla hän luisui venäläisen vartio-
miehen poteroon ja tyrkkäsi siellä olevaa vartio-
miestä oikeaan olkapäähän niin, että tämä horjahti
poteronsa pohjalle polvilleen. Hämmästys oli tie-
tenkin molemminpuolinen. Vääpeli aikoikin jo
hypätä takaisin poteron reunalle, mutta samalla
oli vihollisellakin jalat allaan. Tiimä yritti huitaista
kiväärillään tai ehkä käyttää siinä olevaa pistintä.
Potero oli kuitenkin ahdas ja vain pistimen salpa
sattui vääpelin polveen ilman tuntuvaa vammaa.
Samassa sai vääpeli sun'aistuksi kiväärinsä perällä
vihollisia, joka lyyhistyi poteron pohjalle. Vääpeli
tempasi miehen kädestä kirvonneen kiväärin ja
heitti sen pitkälle lumihankeen. Sitten hän hyppäsi
3. tykin viereen, vilkaisi poteroon hiljennyttä mies-
tä, tarkisti kir'äärinsä latauksen ja asettui tykin
lavetille hetkeksi istumaan, sillä äskeinen jännitys
oli lauennut ja valanut vasikanjänteet polviin. Hän
tarkkaili ympäristöään, eri,koisesti lähellä o,levan
korsun suuaukkoa ja 4. tykkiä. Mitään liikettä hän
ei harainnut, mutta vähän savun ,tuoksua tuntui
tulevan noin 50 m päässä olevasta kenttäkeittiöstä.
Hillaa, hän irroitti tästäkin tykistä kiertokauko-
putken ja iskurin, pisti ne vyöhönsä ja lähti paluu-
matkalle.

Päästyään lähelle vallattua tykkiä tuli kk-pesäk-
keen vartiomies vääpelin luo ja kertoi nähneensä
3. tykin luona vihollisen tumman hahmon .ia ampu-
neensa sitä hetkistä ennen kuin vihollisen kk alkoi
amPua.

- En tiedä osuinko siihen, mutta silloin te
molemmet painuitte matalaksi enkä ennättänyt
ammunnxn t.rkia muuten 'r-aroittaa, sanoi I'artio-
mies. - Vääpeli ei oilut tätä huomannut, r-ian
luuli koko arlmunnin tulleen vihollisen puolelta.

- Kiitos sulle. Se olisi varmrsti teihnnut minut,
ellen olisi saanut juuri silloin muuta ajattelemista,
sanoi vääpeli.

Vääpeli selosti apulaiselleen, joka oli myös tul-
lut pois 2. tykil,tä, miten nyt meneteltäisiin tykkiä
pois otettaessa. Kk-miehiltä he lainasivat lapion ja
a-hkion. Sit,ten hän pyysi toisen lähimmistä pari-
var.tiomiehistä mukaansa pitämään silmällä 3. ty-
kin korsua ja lähti 2. tykin luo.

Tykkien ympärille oli luotu korkeat lumivallit,
sir.uilla korkeammat kuin edessä ja takana. Sivu-
vallien takaa ei vääpelin apulainenkaan ollut näh-
nyt 3. tykin luo tullutta vihollista, vaik'ka oli tii-
hystellyt siihen suuntaan.

Rinteen puolelta he al,koivat Iapioida lunta vi-
hollisen puoleiselle suunnal'le. Saatuaan tykille ava-
tuksi riiitävän suuren kulj,etusau,kon ja luoduksi
vähän matkaa myös tienpohjaa he käänsivät tykin
lavetin menosuuntaan ja Iaittoivat ahkion lavetin
alle. Sitten he alkoivat kammeta tykkiä liikkeelle.
Apulainen väänsi vuoroin yhdestä vuoroin toisesta
pyörasta, ja vääpeli veti ja kohotteli samassa tah-
dissa lavettia. Muutaman tuuman kerrallaan he
saivatkin tyk,kiä siirrelly,ksi. Pyörien alla oleva pak-

kasl,umi vain naurkaisi joka kerta niitä väännettäessä.
Vihollinenkin heräsi ampurnaan pikakiväärillä, ja
tosin vain 1. tykkiä kohti. Omat vastasivat tuleen.
Am,munta loppui pian, mutta hommakin keskey-
tettiio. Tällainen tykin kuljetus olisi sentään ollut
pitkäveteinen, ellei ylivoimainenkin urakka.

Mentyään harjanteen taakse apulaisensa kanssa
lepäämään keksi vääpeli uuden keinon tykin vetä-
miseksi:

- Kun 1. tykki viedään 4-t mevid taakse,
se joutuu jyrkän rinteen partaal,le. Siinä kiinnite-
tddn 2. tykistä vahva rköysi tykkien välille ja köyden

Vöcipeli syöksyi pori cskelto io hyppösi vollin yli

suuntaan luodaan molemmille tykeille tie. Kun 1.

tykki lasketaan rinnettä alas, se vetää omalla pai-
nollaan 2. tykkiä. Kunhan vain saadaan köysiä
riittävästi, tuumi vääpeli.

Kes,kusteltiin asiasta ja" vätpeli kysyi, eikö met-
sdssä toisen rjaoksen takana o,llut venäläisten valja-
koita. Vartiomies tiesikin, että sinne oli ensim-
mäisen hyökkäyksen jeljllr| jådnyt muutamia
hevosia.

Vääpeli lähti apulaisensa kanssa tutkimusmat-
kalle neljännen konekivääriaseman itäpuolitse ja
löysi havukatoksia, joissa kaikissa oli ktrolleita
hevosia. Kokonaisia raatoia oli parissa lähimmässä
kaboksessa, mutta lähempänä tuliasemaa olleista ka-
toksista ,löytyi vain ,luuran,koja ja kaluttuja luita.
Valjaita myös löytyi, samoin tykkimiesten veto-
köysiä läheltä ttrtliasemaa. Lähempänä maantietä
näytti olevan ammusvaunuja, mutta pian vääpeli
kääntyi takaisin, sillä toisen panssarivaunun tuntma
kylki näkyi jo puiden välissä, eikä hän halunnut
kesken muita touhuja joutua sen kanssa tekemisiin.
Heillä oli jo viisi paria köysiä, jotka riittäisivät
yhteen kertaan rykkien välille.
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. Miesten palatessa 1. tyki,lle siellä oli jo valjakko-
aliupseeri oppaan kanssa odottamlssa. Tykkimiehet
ja valjatkot, jotrka olivat 8.7'KTR 13:sta, oli jäietty
komentoteltan lähettyville.

.Vääpeli selitti suunnitelmansa valjakkoaliupsee-
rille ja käski tuoda tykkimiehet ja valjakot 

-niin

lähelle kuin vihollisen suorasuuntaustuli salli.
Miehet jaettiin kahteen ryhmään, joista yhtä

johti 
-valjak,koaliupseeri ja toista vääpeli apulai-

sensa kanssa.

- Hakattiin puita metsästä tienpohjaa varten jr
lapiol1llr, tieuraa. Tykin jalakset-vietiin 2. tykille
ja laitettiin pyörien alle. Pari miestä sitoi' köy-
siä ja vetoliinoja tvkistä toiseen. Tykki oli sen
verran lumivallin suojassa, ettei sitä voinut nähdä
vihollisen puolelle. Työt suoritettiin mahdollisim-
man r'ähin äänin. Vihollinen näytti olevan ainakin
yöllä kovin r-älinpitämätön, ehkä nälän ja kylmän
turruttamx. Yhteydet sen eri osastojen väliilä kai
puutr'-rilat. Yhtenäistä valvottua vartiointiakaan ei
liene ollut. Vihollisen taisteluvartiot, joiden todet-
tiin parissa pk-pesäk,keessä valvovan, eivät paljoa
piitanneet pienistä äänistä. Myllyn luona vaivovat
pst-tykkivartiomiehet taas näyttivät tähystelevän
vain länteen päin, vaikka suomalainen parivartio
kurkis.teli noin 100 m päässä koko yön ylempänä
harjanteella.

Muiden touhujensa ohella olivat vääpeli ja hänen
apulaisensa tarkkailleet näitä seik,koja. Kun sitten
tykinvetovalmistelut oli suoritettu, tykit vedettiin
aluksi miesvoimin niin pitkälle, että 1. §kin eteen
voitiin r.aljastaa hevoset. Sen jälkeen tykit kiskot-
tiio miesvoin-rin hrrj.rnteen teakse jonossr aivan
reippaasti. Viimeisessä r'etovaiheessa syntyi kuiten-
kin niin pal jon ääntä, että r'ihollisen pk-vartiot
avasivat tulen. Tähän yhtyi joen toisella puolen
oleva RK-kanuunakin, mutta sen tuli meni joki-
notkoon niin kauaksi, ettei siitä aiheutunut va-
hinkoa.

Har.ianteen takaa tykit kuljetettiin kapteenin ko-
mentoteltan luo yksi kerrallaan ja silloin alkoi
päiväkin jo valjeta.

Teltan luona aikoi vääpeli nyt suorittaa juhlal-
lisesti kiväärinsä luovutuksen kapteenille.

Kapteeni oli vielä teltassaan loikomassa, mutta
kuuli vääpelin ,kyselevän häntä teltan ulkopuolella
olevalta lähetiltä. Siihen ,kapteenin kuultiin ma-
naaYani

- Koko yön ne riivatun tykkimiehet ovat olleet
siellä häiritsemässä rauhallisten ihmisten hyvin
ansaittua lepoa.

Hän käski kuitenkin lähettiupseerinsa ottaa sel-
vää, mitä ne sieliä halusivat. Samassa hän ,kuuli
vääpelin ulkopuolelta vastaavan:

- Aseiden luovutusta ja vastaanottoa - herra
kapteeni.

Kapteeni,kuului sanovan lähettiupseerilleen:

- No, ota se kivääri niiltä pois ! - Varkain
ne ovat ottaneet sen meiltä, niinkuin nuo ty.kitkin
nyt, mutta menkööt.

Vdsyneen hiihtäjän jäljessä kiskoivat huohottavat
hevoset huurteisessa korpimetsässä pian tämän iäl-
keen kahta haupitsia uusiin asemiin.

ARMAS AIK!O

OLIN veljeni Paulin kanssa saanut syyskesällä 1939
kutsun "ylimääräisiin" JR 27:n I paäjoonern luut-
na.ntti_Hyvösen komppaniaan Kemin kaupunkiin,
minä koulutukseni murkaisesti ryhmänjohtijaksi 1a
veljeni lääkintäpuolelle. Tilanteen kehity stä odo-
tellessamme pidimme leikkisotaa päivisin ja ilt:isin
operoimme pimennettyjä katuja pirkin tyttölasten
kanssa. trIutta mrrraskuun lopulla pakkausi ilta-
kävelyihin mukrrn kolmaskin, vakavuus, ja nuoren
luonnon riehakkuus jäi taka-alalle. Toivottiin kyllä
kaikesta svdärnes:ä. eitä tri\-.1s olisi kirkas,tunut
uhkaavista pilvistä ,1älleen. muttil niin ei kuiten-
kaan kä1 nlt, \-a3n rajuilm.r puhkesi 30.11.

Odoteltiin sitten vain, milloin meidän vuoronrme
on lähteä kohti tuntemattomia kohtaloita, jr
kylläpä tämä silloin jännitti. Olihan tosin savo-
tasta toiseen pienen elämänsä ajan kiertäneitä, jotka
eivät tuntuneet pitävän väliä siitä, mitä on edessä-
p'd,in ja minkä puun juurelle viimeisen kerran
nu,kahtavat. Sanoipa ryhmäni konepistooliampuja-
kin, joka oli noita pohjolan elinkauiisia, että heiltä
ei jää muita omaisia kuin 'r'iranomaiset, eikä heitä
ku,kaan sen kummemmin i,kävöi. Rehdisti hän,kin
täytti tehtävänsä niin siviilissä kuin sodassakin, ei
pelännyt luotituiskua, oli ehkä liiankin uhkarol.r-
kea. Joka tapauksessa on kaunis muisto jäljellä
hänestäkin, ol,koon leponsa rauhaisa siellä Ranrian
sankarihaudassa. Vaik,ka hän sanoikin, ettei sodas-
sakaan kai,kki kuole, mutta siviilissä kuolee kaikki

Veliel,

Suomussolmen tiellö on toistelu pööttynyt
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varmasti, niin hänen kohdalleen sota kuitenkin
pani pisteen.

Joulukuun 7. päivän vaiheilla saimme käskyn
pakata kamppeemme lähtöä varten ja samana iltana
meidät marssitettiin asemalle kello 22 korvilla, ja
lastaus junaan tapahtui välittömästi. Koetimme här-
kävaunun oven raosta kurkistella, mihin suuntaan
junamme veisi, mutta sekaisinhan siinä suunnan-
seuraajien las'kut menivät, sillä juna vekslaili edes-
takaisin, ettei tiennl,t milloin ollaan todella me-
nossa johonkin. Hyrynsalmen asemalla selvisi kyllä
kaikille, missä ollaan. Sieltä meidät lastattiin avo-
naisiin kuorma-autoihin, jotka kuljettivat meidät
muutaman ladon vierelle. Sanottiin, että pitem-
mälle ei ole mukava enää mennä, minkä hyvin
uskoikin, sillä ampuminen kuului jo hyvin selvästi.

Koska oli iltamyöhä, eikä meidän suunnitel-
maamme kuulunut vielä tänä yönä rintamatyö, an-
nettiin meille käsky leiriytyä joltakin toiselta yk-
siköltä jääneisiin telttoihin ja käskettiin nukkua.
Luutnanttimme vakuutti, että tästä lähtien on pa-
ras opetella nukkumaan aina, kun siihen vähän-
kin on tilaisuutta, sillä saattaa olla, ettei säännöl-
listä yölepoa näistä puolin ole aina tarjolla, niin-
kuin ei ollutkaan. Åuton lavalla oli tullut kylmä,
ja kun pääsi lämpimään telttaan, uni oli heti tut-
tavana. Tämä olisi saattanut tosin olla jo viimei-
nenkin yö, sillä aivan lähettyvillä käväisi vihollis-
partio, joka kranaateillaan tuhosi jonkin toisen yk-
sikön teltan miehistöineen päivineen. Kuulin sit-
ten päivällä, että tuo vihollisjoukko olisi saanut
viimeisen annoksensa myöhemmin aamuyöllä.

Aamulla meidät herätettiin aivan ihmisten ai-
kaan, aamutähtien vielä kirkkaana kiiluessa. Saim-
me saikkamme siihen kuuluvine tykötarpeineen se-
kä kuivan muonan leipälaukkuumme. Tuumimme,
että taitaapa tulla lähtö koettamaan, kuinka tässä
s.1\'otassa tukit kaatuvat. Kenttäkeittiö luvattiin mu-
karn, joten muonaakaan ei tarvitsisi ottaa kuin päi-
väksi, sillä iltasella anoettaisiin lämmin ruoka. Ei
se kenttäkeittiö sentään tullut sinä iltana ei,kä vielä
seuraavanakaan. Olimme täten, ellen nyt vallan vää-
rin muista, viisi tai kuusi päivää yhden päivän
kuivan muonan varassa. Olimme saaneet tehtäväk-
semme,katkaista vihollisen huoltotien selustassa,
jonne mentiin koko pataljoonan voimin, ja miten-
pä se kenttäkeittiö olisi meitä seurannut. Kyllä-
hän siinä napinaakin kuului ensi alkuun, nälän kur-
niessa suolia, mutta kun opittiin tuntemaan sodan
laki, alistuttiin sen pykäliin nurkumatta.

Saavuimme muutaman rivakan hiihtotunnin jäl-
keen vastapuolen naapurin huoltotielle, jolle etu-
jouk,liomme oli jo ehtinyt nu,kuttaa muutaman he-
vosmiehen ajokkeineen, ja eteneminen huoltotien
vartta pitkin Suomussalmelle päin jabkui. Oli kai
aikomus kokeilla naapurin puseron kestävyyttä sel-
käpuolelta. Vähän ajan kuluttua olivat etujoukot
ajattaneet kasaan 6 kuorma-autoa, lavat täynnä haa-
voittuneita. Meidän joukkueemme sai käskyn jää-
dä vartioimaan autoja ja niissä olevia venäläisiä.

Ilta pimeni .ia naapuri aloitti nukutuskonserttin-
sa, mutta se ei meitä ensikertalaisia oikein nukut-
tanut. Luodit pakkaspuuhun osuessaan pitivät pau-
ketta kuin olisi konepistoolilla ammuttu takaakin
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päin, ja niinhän sitä aluksi luultiinkin. Yritti syn-
tyä jonkinlaista paniikkimielialaa, mutta se saatiin
asettumaan. Pikakivääriampujani hermostui jo niin,
että yltyi laskettelemaan omaa ketjua pitkin. Kui-
tenkaan tämä ei yön pimeydessä onneksi tuottanut
kenellekään vahin'koa.

Lähdimme siitä sitten liikkeelle iltapuolella, täl-
Iä kertaa vain komppaniamme voimin omalle tiel-
lemme muun osan pataljoonasta mennessä muual-
Ie. Tehtävämme oli iskeä r'ihollisen selustaan aina
siellä, missä kuulosti tappelua syntyvän, ja siinä-
hän sitä lii,kettä riittikin. Muona oli meiltä jo hu-
vennut näkymättömäksi, nälkä kurni suolissamme,
mutta emme napisseet. Eihän täällä ollut katettua
ruokapöytää r,almiina, ei heikompaakaan, sillä sota
oli sotaa siinäkin suhteessa.

Hiihtelimme sitten päiviä muutamia ja silloin täl-
löin pienet, meille tar,koitetut nik,kelipilleritkin seu-
ranamme. Nukahdimmekin muutamana yönä jos-
sain rotkossa, nuotioilla. Nukuin niin sikeästi, että
jaloistani paloivat sukkieni pohjat enkä itse tästä
tiennyt sen taivaallista, ennen,kuin vartiomies puis-
ti hereille.

Joulukuun 14. p'divän iltapuolella tulimme Suo-
mussalmen kirkonkylän raunioiden laitaan. Siinä
hyökkäystä odotellessamme tutkimme taskujemme
jokaisen so,pen ja reppumme, jos olisi jostain löy-
tänyt leivänpalan. Kun jouk,kueenjohtajamme, vän-
rikki Ekman huomasi tuloksettoman etsiskelyni, hän
tuli luokseni sanoen, että olisi hänellä taskun poh-
jalla jokin likainen sokerinpala, jotke voitrisiin
jakaa. Vastasin, että likaisuus ei ky'lläkään hritter.
mutta eir'ätkö ne ole t3rpeen hänelle itselleenkin.
Hän kaivoi kuitenkin puoliseokvmmentä sokerin-
palaa taskustaan ja ojensi minulle niistä kolme.
Näin siviilioloissa sellaiset olisi kyllä nakattu lika-
sankoon, mutta siellä, missä aseveljeys vallitsi kau-
neimpana, ne palatrkin olivrt puhtaita. Joukkueen-
johtajamme toiminta päättyi pian Suomussalmen
veriken,tillä, ja muutamaa päivää myöhemmin hä-
nen'kin osakseen tuli soturin kaunein täyttymys.

Rauha muistollesi ja kauniit kukkaset kummullesi
Tornion sankari,haudalle, jossa lepopaikkasi sijaitsee.

Hyök.käsimme sitten yön tullen kohti edessämme
oievaa Suomussalmen kirkonkylän aukeata ja rau-
nioita, joiden suojassa vastustajamme odotti. Hyök-
käysmaasto oli kovaksi poljettua, sileää tannerta,
joten edetessämme olimme aika turr'.rttomia, mutta
onneksemme naapurin ampumat luotisuihkut me-
nivät hivenen liian ylös ja muodostir'.rt yllemme
kato,ksen, jonka läpi ei tehnyt mieli pistää päätään.
Kuitenkin ryömittiin .ja syöksyttiinkin eteenpäin,
ammuttiin taas välillä, muttrr tuskinpr luodeillam-
me oli suurtakaan vaikutusta raunioider suojessa
olijoihin.

Tulimme vihdoin ensimmäisten raunioiden luok-
se, ja kon,ttasin innoissani yhä eteenpäin. \'rstuni
osui joku ihminen, joka ei tuntunut oler'.rn mil-
läänkään minusta. Puistelin miestä, mutte kun hän
tuntui kovin hiljaiselta, sytytin äsken lör'tämäni
tas,kulampun. Käänsin miestä ja totesin hänet oman
joukkueemme ryhmänjohta,iaksi, alikersantti Kela-
haaraksi. Läpi ruumiin meonyt suihku oli antanut
hänelle rauhan sodan melskeistä.

Kurkistelin vmpärilleni, missä ovat toiset. Olivat
jddneet parisenkr-mmentä metriä jäljemmäksi. Ose
joukkueen pojisr.r oli osunut löytämään taempaa
I:ellarin, jokr oli vihollisia täynnä. Kersantti Kyl-
mäluome meni ovelle ja kehoitti asukkaita tule-
mean ulos. mutte sri trstaukseksi luodin rintaansa.
Hän selvisi tästä kuitenkin hengissä ja sai vielä
tiihder\in krulu-kseensr.

Pian tlti'ir'ät pojat antamren käsikranaatteja ni-
puittain kellariin, niin ettei liene ollut häävi oltava
siellä sisälläkään, jos ei ollut kehumista meillä ul-
kopuolellakaan. Luoteja tuli lujasti, mutta vain
neljä miestä Iienee haavoittunut. Peräännyimme lo-
pulta takaisin metsän suojaan. Teimme tuletkin ja
keitimme saikat sekä kuivailimme sukkia loppu-
yön. Päivän tullen saimme käskyn lähteä uudel-
leen hyökkäykseen, ja nyt alkoikin se vai,he, mikä
pysyy ikuisesti mielessäni.

Suomussolmen toistel iioito
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Lähdimme ketjussa etenemään. Naapurikin oli
kai huomannut jotain olevan tekeillä, sillä r'astaam-
me alkoi tulla eri kaliiperien ammusta laikka millä
mitalla. Tun,tuipa toisinaan, jotta sopiiko enää se-

kaao ollenkaan. Mentiin kuitenkin, syöksyttiin ja
juostiinkin. Syöksyin muutarnan pienen petäjän ku-
peelle, sillä vaisto koetti .rin.r f ohonkin suojaan
haettaa. Konepistooli.rmpujani oli vierelläni seisaal-
laan ase kainalossa il suolteli luoteja menemään
tuumi.en vakaasti:

- Hai isäntä, nvt se ruikina vasta alkoi.
Kehoittelin hän:ä r'ähän alemmaksi, mutta \'äit-

ti, etteivät osal kohri .1mpua. Mutta osasi häneen-
kin, pari päir'ää mröhemmin tuli matkan pää. Osa-
sivat ne minuunkin. Kiukkuinen viuhahdus, mok-
sahdus vasemmissr. levessani, ja veri alkoi valua
pitkin kylkeäni. Ileni mokoma pään vieritse, jotta
korvalehti krrahti kuumaksi, roukkasi luuhun asti
ulottulan viillon levan päälle ja pysähtyi lapaluu-
hun. Joku huusi lääkintämiestä, eikä se kaukana
ollutkaen. \/eljeni, joka oli siinä virassa, oli seu-
rannut joukkueemme välittömässä läheisyydessä ja
oli pian p.rikalla, pani minut ahkioonsa ja lähti
vetämään taemmaksi, sidottavaksi. Siellä muuta-
massa norossa sitten sitoivat haavani.

Eteen huudettiin jälleen lääkintämiestd., ja vel-
jeni valmistautui lähtemään sinne, minä taas toi-
sinpäin. Kuiten.kin, ennen lähtöään uudestaan lin-
jaan, hän tarttui käteeni, puristi sitä lujasti, ojensi
toisella kädellään lompakkonsa ja sanoi:

- Koska sinä nyt pääset täältä pois, ota nämä,
mitä tässä on, muistoksi ja vie ,ten'eiseni tutuille.
minä en palaa enää! Me emme näe enää toisiamme.

- Se katse, jonka hän silloin siinä hyvästelles-
sään minuun loi, ei jää milloinkaan mielestäni.
Se katse kertoi hyvästiiättömme olevan viimeisen,
r rikka minä kyllä hänelle koetin vakuuttaa, tosin
kvvneleet silmissäni, ettei suinkaan niin käyne. Hän
kuis-kasi hvrästinsä hiljaa. reuhellisesti ja meni teh-
tär-änsi tivttämään. Prri päir'ää mr'öhemmin luoti
löysi mrelinsr. j-1. r'elieni sor.r oli päi:tvnr:. S.rin
hänen kartumises:e.in surus.r;'io:n.1n ioulurr::onr
Kajaanin sotesrirrel.rssr mr.r:essrni.

Palasin pian takaisin rint.rmrlle. mutt.r huvoi-
tuin tammikuun 27. päivänä uudelleen vakavam-
min, sillä oikean käden luut menivät murskaksi,
ja siitä onkin sotaani riittänyt. Vielä v. 1957 teh-
tiin kaksi luunsiirtoa, ia kyynärluu on edelleenkin
poikl<i. :B

Helmikuinen, kirkas talvipäivä. Ranuan kirkon
juurella on 17 valkoista arkkua vierek'käin. Sanka-
reita. Kaikkensa antaneita. Veljeni ar,kku on en-
simmäinen vasemmalta. Menen'lentokonekäsineni'
ankun luo.kse, joku avaa kannen. Silitän kylmen-
nyttä otsaa, jota nyt peittaa val,koinen side - 

mut-
ta eikö silmiesi kirkkaus olekaan sammunut, kat-
seesihan on samanlainen, ,kuin silloin erotessam-
mekin, hyvästellessämme? Jo.kin kyynelpisara ehkä
siinä, arkustasi, valkoisen siteen alta loistaa mi-
nua kohti, ja huulesi kuin kuis.kaavat: Me emme ta-
paa enää. - Niin tosiaankin, havahdun, nyt me
emme enää tapaa, nyt minä puristan vuorostani
kättäsi viimeisen kerran, kylmennyttä kättiisi.

Joukot etenemässä Hiitoloon tulitoistelun iclkuesso

Aorne Lohti

KOHTALOKAS
PA'KAN VAIHTO
OLI menossa syyskesä 194L. Joukkueemme le-
päili teltoissaan. Saikka kiehui ja vanikka kostui sai-
kassa, kun sitä aikansa siinä liotteli ja sittenhän
se olikin jo valmis vaipumaan "tuulen suojaan".
Henkoset päälle ja mies rlioko ruumiin varaan, ellei
sattunut vartiovuoro kiinni vetämään. Muistelipa-
han aikoja entisiä siinä ennen uneen uinahtamista
tai arvioi sodan lopputulosta, josta ei ,koskaan voi-

1.r1,,..r11, 
\-armaf, päätöstä. Se iäi vrrin olettamuksien

Olimme silloin Hiitolassa. Ensimmäisen jouk-
kueen miehet olivat tuliasemissa aivan lähellämme
joen r'.rrrella.

Telttamme hiljaiselo sai r'äriä, kun ensimmäisen
joukkueen varajohtaja, ylikersantti Reponen saa-

pui telttaamme ja sanoi:

- Vaihtaako joku paikkaa?

- Minä! sanoi heti alikersantti Pennanen.
Sanottu ja tehty. Pennanen läksi ja Reponen jäi

meille.
Oli kulunut aikaa vain noin 10 minuuttia.
Pennanen palasi takaisin - otsassa 'kiväärin luo-

din jättiimä reikä.
Siinä hän nyt lepäsi telttamme edessä mustan

sadetakin peittämänä ja odotti hiljentyneenä pää-
syä kotipitäjänsä sankarihautaan, Kesälahdelle.

Miten kaikki tapahtui ?

Päästyään tuliasemaan oli Pennanen kysäissyt,
että missä täällä niitä vihollisia näkyy? Hän oli
nostanut päätään ja silloin se oli tapahtunut- Eräs
ääni oli varoittanut: älä nosta päätäsi, mutta se oli
kuulunut liian myöhään, vaikkakin se lienee ollut
hätäisesti huudettukin.

Tapauksesta on kaksikymmentä r,uotta.
Aseveljeni rnuisto säilyy.

e

*** ***
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AAMULLÅ 16.2.1940 kello 6 alkoi Muolaan kirk-
kokannaksella vihollisen jalkaväen aseideo kon-
sertti ja kello 6.45 tienoilla panssarihyökkäys JR
4:n etulinjassa olevan 5. komppanian asemia vas-
taan.*) Kun silloin II joukkueen lyttyyn painetun
kk,korsun luona seisten olimme lukeneet lähestv-
viä panssareita olevan noin 45 kpl. ja lisää havain-
neet tulevan, luulimme, että selustassamme tulevat
tukalat oltavat. Vihollinen olikin päättänyt järfes-
tää meille titrkat paikat ja hävittää sen vapaata
liikkumista rajoittavan joukkueittemme tukikohdan
maan tasalle. Oli onni, ettemme silloin tienneet,
että venäläinen 97. divisioona oli ryntäämässä pääl-
lemme ja että divisioonan mukana 55 panssrria
k?isittävä panssariosasto oli jo kello 7 tienoilla ase-
miemme ympärillä.

Panssarit tulivat vanhaa uomaa käyttäen 3-4
rivissä I ja II joukkueen sau,maa kohti matalinia
maastoa pitkin. Etumaisina oli 6 Iiekinheitinvaunua,
joista kolme kääntyi oikealle I joukkueen ja kolme
vasemmalle II joukkueen asemiin tulta sylkien.
Näitä suojasivat panssarit, jotka valitsitat molem-
min puolin taisteluhautojamme kukin oman tais-
teluhautapolvekkeensa. Näistä paikoista ne ampui-
vat tykeillään ennen ja jälkeen Iiekinheittimien
tulta. Edellisten päivien liekinheittimiä ja panss.r-
reita oli mukana opastamassa uusia hyökkäysvarr-
nuja. Muutamat panssarit toimivat tulenjohtovau-
nuina sivummalla asemiemme etu- ja takapuolella,
koska vähän väliä tuli takamaastoon komentokor-

IIVO RIIKONEN

KIVÄÄR!KOMPPAN IA

PUOLUSTUS.

TAISTELUSSA

MUOLAAN

KI RKKOKANNAKSELLA

16.2.1940

ll oso
Paino,virhe n:o 7/62:ssa siv. 2, 1 rivi ylh.: on II,zJR 4,
p.o. IIIIJR 4.

Muoloon kirkkokonnoksello köydyn puolustustoisielun joikuesso 16.2.1940 vihollinen
hyökkäsi oomusto lähtien noin 60 ponssorin tukemonc suomoloisten osemio vostoon
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sun pohjoispuolelle tykistökeskityksiä apuvoimieni-
me tulon ja huoltomme estämiseksi. -

Iluomattava osa panssareista toimi I joukkueen
lohkolla ja tuntui siltä, että tarkoirus oli hävittää
ensin tämän joukkueen asemat. Heti al,kuun syn-
tyikin I.ja II joukkueen välille aukko, jota pans-
sarit tarkoin vartioivat. Komentokorsu ammuttiin
samoin heti tuleen.

Liekinheittimieo tarkoitulsena oli kärvenncllä
puolustajat paikoilleen tai saattaa heidät pakokar:-
hun valtaan, samalla kun panssarit tykeillään ia
pikakivääreillään rmpuivat -pitkin 

taisteluhaudan
eri polvekkeita. Vain taisteluhaudan pohjalla ja
ampumakoloissa oli suojaa kranaateiltä ja luoti-
suihkuilta (suurin osa panssareista oli T-28 mallia,
joissa on yksi 3" hkki ja neljä pikakivääriä eteen-
pajn i1 yksi pikakivääri taaksepäin). Liekinheitti-
mien ja panssarien yhteistyön tarkoituksena oli
avata tietä jalkaväelle, jota näytti tulevan panssari-
rivien sivuilla ja välissä loputtomiin 4-riveissä.
Vasta melko lähellä asemiamme jalkaväki rupesi
maastoutumaan. Se luotti panssareihinsa ja näytti
olevan ensimmäisessä taistelussaan korkematon. Jo,ka
tapauksessa y'alkaväkimassat hiljalleen ja varmasti
lähestyivät asemiamme.

On melko mahdotonia kuvailla niitä tunteitr,
mitkä valtasivat komppanianpäällikön mielen, j'a

vain tällaisessa leikissä mukana olleet pystyvät
tajuamaan, mitä se oli. Tehtäväämme helpotti se,
että meillä ei ollut muuta mahdo,llisuutta kuin
pysyä pai,koillaan ja estää vihollisen jalkaväen tun-
keutuminen asemiimme. Sitä ammuttiin kai,killa
aseillam,me jo sen ollessa rivistöissä. Vähitellcn
tulemme heikkeni, kun aamupäivän kuluessa pirka-
kiväärimme sekä ainoa konekiväärimme, jopa kivää-
ritkin joutuivat useita kertoja epäkuntoon ainaisen
hiekkasateen vuoksi. Liekinheittimien toiminnrn
i.r prnssrrien tulen vuoksi jalkaväen torjunta iäi
:äliöin io monesti niin mr-öhäiselle asteelle. e::l
vihollinsn ur-r-r-huudollr-rn' ilmoi:ri oler':ns: rr':r-
näkköe:iisrrdelli. Sen irl-<.ir'len h;öl<iärise: <ui-
tenkin roriu::iia.

Tässä r'aiheessa ei erää ehdi::r prnssareille i,r

liekinheittimille tehdä mitään, koska huomio oli
kiinnitettävä suojautumiseer, ja jalkaväen tor,iumi-
seen. Pari panssaria paloi, koska ne menivät edel-
lisenä yönä asettamiimme miinoihin. Joskus oli
tilanne se, että ainoa aseemme oli oma nyrkki. Kun
eräs meikäläinen vihoissaan heristi nyrkkiään vihol-
liseen päin, tuli heti kuula käden läpi.

Aamupäivällä m,enin tarkastamaan II joukkueen
oikeaa siipeä ja näin samassa 20 m päässä vihol-
lisen upseerin nousevan syöksyyn uraata huutaen
ja antavan ,kädellään merkin muille. Tempasin
erään kiväärin ja ammuin, mutta seurauksena oli.
että lukko vihelsi korvani ohi, ruutikaasut tulivat
silmilleni ja menin puolipyörryksiin. Onnettomr:trs
iohtui siitä, että kiväärin piippu oli ollut hiekkaa
täynnä. Kuitenkin vasemmalta tullut laukaus kaa-
toi vihollisupseerin ja hyökkäys tyrehtyi. Minut
sidottiin ja makasin taisteluhaudan poh.ialla puo-
lisen tuntia, jona aikana pääni selvisi.

I joukkueen lohkolla vasemmalla siivellämme oli
tilanne alusta alkaen hyvin vakava. Siellä pojat
täyttivät velvollisuutensa tarumaisella tavalla. Kun
liekinheittimet ja panssarit eivät saaneet poikia
iättämään asemiaan, panssarit keksivät uuden tavan
hiekkaisten asemieo tasoittamiseksi. Kaksi panss,r-
ria ajoi taisteluhaudan päällä pituussuunnassa vas-
takkain puristaen välissä olevat puolustajat yhä
ahtaammalle ja sahasivat toisiaan seuraten edes-
takaisin pitkin asemaa. Tietenkin tällöin muutamia
miehiämme hautautui asemiinsa. Kyyneleet silmissä
seurasimme tapahtumaa kykenemättä millään ta-
valla auttamaan tilannetta, kun joika puolella oli
panssarihirviöitä. Tuliseinät ja kranaattien räiäh-
dykset kaikkialla asemissamme olivat kammottavaa
katseltavaa.

On selvää, että komppanianpääilikölle tuli joka
taholta pyvntöjä. Kun auttamismahdollisuudet oli-
r'-rt kovin rejoitetut, oli paras tapa olla hiljaa
ir p:inua sinne, missä kulloinkin oli vaikeinta.
Y.:iliir kaikki olimme yhtä avuttomia, tuntui kui-
tensin siltä. että komppanianpäällikön mukanaolo
teki poikiin sitä paremman ja piristävämmän vai-
kutuksen, mitä vairkeampi oli tilanne. Tämä oJi

- 
konekivöäriö eröön kersontin selköän noioten löhetin vihoisen luotisorion vihollisen ponssorien peröon -
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huomattavissa selvästi aamupäiväl'lä, mutta mitä
myöhemmäksi iltaan pä?istiin, sitä useampi saavut'ti
kestävyytensä rajan, jota ei enää korjannut rnuu-
tamien erinomainen esimerkkikään. Kaiken epä-
toivon, vdsymyksen, avuttomuuden ja pelon lisäksi
oli erittäin kiusallista ainainen ilmassa pölyävä
hiekka, joka painui jokaiseen ruumiin soppeen ja
hikeen sekaantuessaan aiheutti kylmän tunteen.

Minun piti henkilökohtaisesti soittaa komenta-
jalle ,kello 10.30 tienoilla ja selostaa tilannettr.
Meillä oli pataljoonaan jatkuva kuuntelu, jota
hoiti lähettini, korpreali Suikkanen. Puhelin oli
komentokorsussa, r'aikkakin korsu oli osittain p.r-
Ianut. Jollakin tavoin keinottelin sinne II jouk-
kueen taisteluhaudrste. iosta ei ollut, kuten ker-

- 
kersontii Mäkinen riehui ponssoreiden välissö trotyyliponoksio heitellen 

-

rottu, yhteyshautaa korsuun. Kiiskin sinne myös I
ja II joukkueen johtajat, jotta rauhassa voisin heille
antaa sekä komentajalta saamani että omat mäi-
räykseni. Korkeammalla paikalla o,levasta korsusta
näkyivät asemamme hyvin ja silmien eteen avautui
täIlöin kammottava näky. kun asemat näyttir'ät
olevan yhtenäisessä tuli- ja hiekkapilvessä. Kor-
sussa selostin sitten tilannetta sekä erikoisesti l:o-
roslin, ettemme asemia jätä. Samalla sovittiin,
ettemme tilanteen,käydessä kestämättömäksi rntru-
du vangiksi emmekä ammu itseämme, r'ern trisre-
lemme viimeiseen saakka.

Olimme korsun pohjalla maaten niin perinpoh-
jin syventyneet muutamiksi minuuteiksi tehtävienr-
me antamiin huoliin, ettemme huomanneet miti
ulkona tapahtui, kunnes korsun ovesta tuleva iie-
kinheittimen liel"ki ja kranaattien räjähdykset kor-
sun penkoissa paljastivat tilanteen. Kun vihollinen
oli nähnyt liikettä korsun lähettyvillä, se toi-
mitti heti sinne liekinheitinvaunun neljän pans-
sarivaunun suojaamana (kr. piirros) tark,oituk-
sella tuhota sisällä olijat. Vai,kka tulen puhalta-
miseen oliiki,n totuttu taisteluhaudoissa, tuntui
tämä uusi kokemus kovin epämiellyttär,ältä. Sel-

4

viydyimme kuitenkin tilanteesta harhauttamella
panssarit ampumaan vrlemaa,\eja,,joita pistettiin
eri pai;koista korsun käytävästä näkyville. Yksi
kerrallaan syöksyimme ja ryömimme tilanteen rnu-
kaan taisteluhautaan luotisateen viuhahdel,lessa
ylitsemme. Taisteluhaudassa Iähellä olevat seura-
sivat sydän kurkussa paluutamme. Panssarien put-
kien ja pikakir'äärien piipprajen liikkeet määräsivät,
milloin mitäkin piti tehdä.

Komppanienpäällikkö joutui näinä päivinä ole-
maan taisteluheudassa paljon liikkeella ja oli alati
vaarassa, koska ei ollut aina aikaa tähystää ympä-
ristöä. Kuin th:eisestä sopimuksesta ,kai,k'ki seura-
sivat syrjäsilmällä liikkeitäni ja jos hälyttär,ää ilme-
ni, tuli komen:o "maahan", jota oli heti totelrava,

jos hengissä aikoi pysyä. Näinä päivinä lyötettiin
komppanianpäällikköä maahan taisteluhaudan poh-

ialle-tivalliså useammin, ja meno oli nopeaa. Ålais-
teni valppaus pelasti noina päivinä henkeni monet
kerret.

Koska puhelin jäi palavaan korsuun, keinotteli
kersantti Luukkonen sen sieltä taisteluhautaan.
Panssarit katkaisivat ,kuitenrkin johdot korsun ja
taisteluhaudan väliltä, joten puhelin oli siirrettävä
takaisin korsuun, jossa korpraali Suikkanen yksin
päivysti.

Kello 11 seuduilla tilanne oli I ja II joukkueen
asemissa jatkuvasti huo,nontunut. Rako joukkueiden
välillä hiljalleen suureni ja panssarit liikkuivat
ympärillämme mielensä mukaan. Jalkaväki vain ei
monista yrityksistään huolimatta päässyt aseiniim-
me, vai,lr,ka aseet olivat ainaisen hiekkasateen je
osumien vuoksi vähän väliä epäkunnossa. Siksipi
vihollinen yritti taas uutta keinoa. Se l?ihetti neljii
panssarien vetämää panssarirekeä, joissa kussakin
oli yksi joukkue miehiä, I ja II jou,kkueen ra,iaa
kohti (ks. piirros). Tämä oli taas uusi kokemus,
ja puolustajien veri tuntui hyytyvän. Tdssä vai-
heessa oli yrnpärillämme yli 60 panssaria. Liekin-
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Muoloon kirkkokonnoksen ioistelutilonne 16.2.1940 kello ll
tienoillo, iolloin venölöiset ponssorit jotkoivot suomoloislen
osemien tuhoomisto, soorsivot heidön komentokorsunso sekö
ryhtyivöt ponssorien vetämiö, iolkovöellä kuormotiuio ponssori-
rekiä köyttöen uuteen rynnökköön

heittimet ja panssarit riehuivat alati asemissamme
pitäen miehet rnatalina. Nelj:istä pikakivääristä
kolme oli jo ruhjoutunut panssarien alle ja neljäs
oli rikki. Ai'noa kk oli täynnä multaa ia hiekkaa.

Ensin näytti siltä, että ,panssarivaunut panssari-
kelkkoineen painuvat asemiemme yli ja purkautu-
vat ta&anamme, jolloin varmalta näyttävä tuhomme
olisi toteutunut nopeasti. Kuitenkin ensi'mmäinen
panssarikelkka pysähtyi noin 60 m päähän ase-
mistamme ja erikoisvarustein varustettu miehistö
rupesi purkautumaan ulos. Valtavasta asemiimme
kohdistuneesta liekinheittimien ja panssarien tu-
lest.l huolimstta tuhosimme kiväärein ulos tulleit.r.
Kun lislksi einoa pikakiväärimme taas alkoi peiaia,
oli ensimmäinen panssarikelkallinen pian ooissr
pelistä. Pika-\iviäri sri tosin heti tävsosumrn jr
joutui rorDr.lna kokooa:o si-rjään. Selvirl iseksi
on mainittara, errä lähes kalkilla kiväärimiehil-
lämme oli ampumekoloissaan suoiena etumaastosta
evakuoituj a panssarisuojulisia. Ammuttiin vain sivu-
suunnassa ja aina tuhottiin ensimmäisinä hvök-
knäjät ja lohta1at.

Ensimmäisen panssarireen huonosta onnesta pe-
lästyneinä kääntyivät ,kolme muuta ympäri kaike-
tikin mennäkseen vähän kauemmaksi punkamaan
kuormaansa. Näin paljastui edessämme toisen pans-
sarireen avoin takaosa ja kun ainoa 'konekivääri,m-
me oli .taas saatu 'kuntoon, lähetin konekivääriä
erään ,kersaotin selkään nojaten vihaisen sarjan
vihollisen panssarireen perään. Täten tämäkin reel-
linen vihollisia oli äkkiä poissa pelistä valtavan
mölyn kohotessa ilmoille.

Kun samaa temppua yritettiin kolmatta taka-
muksensa paljastanutta panssarirokeä vastaan, ko-
nekivääriin tuJi täysosuma ja kersantti haavoittui.
Näin oli viimeinen konekiväärimme menetetty,
mvtta vaara.lliselta näyttänyt panssarirekien yritys-
kin oli torjuttu.

Vairkka tirlanteemme Muolaan kirkolla oli-
kin vaikea ja L6.2.1940 suorastaan toivoton, ei

mikään estänyt aina pi,enenkin onnistuneen yrityk-
sen kunniaksi kohottamasta valtavaa ilontrur.ltoa.
Niin tapahtui monta kertaa ja niin nytkin panssari-
reen tuhoamisen jälkeen. On kyllä varmaa, että
vihollinen piti "karjuntamme" muistissaan.

Edellä kuvatuissa tapahtumissa lienee airkaa ku-
lunut kello 13 saakka. I joukkueen asemat olivat
suurin piirtein maan tasalla. Vain lohkon keski-
paikkeilla oli vielä kuopissaan muutamia miehiri
I jouk,kueen varajohta,lat kersantti T. Mäkiseil
päällikkyydessä. Ja äärimmäisenä vasemmalla oli
neljä miestä poteroissaan, joissa he olivat irroittaLr-
tumishetkeen saakka. Osa I joukkueen miehistä
hautaantui asemiinsa, osa pääsi II jouk'kueen ase-

miin joko haavoittuneina tai terveinä. Kersantii
Mäkisen näin viimeisillä minuuteillaan iltapäir,äu
aurinkoa vasten riehumassa panssareiden ialissa
trootyylipanoksia heitellen. Hänen onnistui ennen
kaatumistaan tuhota kaksi ras,kasta vihollispanssa-
ila. Td,md, vapaaehtoisena etulirjaan tullut iäkäs
kersantti suoritti,tehtävänsä harvinaista urhoolli-
suutta osoittavalla tav alla.

Eräs vaikeasti haavoittunut huusi panssarien kes-
kellä apua. Lääkintäryhmän,johtaja, Iääkintäl<orp-
raali Suikkanen pääsi silloin yhden toverinsa kanssa
ah,kioineen haavoittuneen luo ja toi hänet seik-
kaillen ja piilotellen sekä panssarien ,kanssa kilPaa
juosten jouk,kueen asemiin. Kun sitten yritettiin
haavoittuneen poisvientiä II joukkueen taisteluhau-
dasta, ympärillä olevat panssarit pakottivat lähti-
jät tulellaan palaamaan takaisin. Tykin kranaaiti
katkaisi samalla ahkion vetohihnat, jolloin toinen
vaunu yritti ajaa ahkion päälle. Poikittain taistelrr-
hautamme päälle asettuneen Panssarivaunun tykin
putkea apunaan käyttäen hyppäsi lääkintäryhmän
johtaja ,kuitenkin vaunun a,lle ja tyrkkäsi ahkion
taisteluhautaan. Koska emme saaneet haavcittu-
nutta nopeasti hoitoon, hän menehtyi käsiimme,
kuten moni muu haar-oittunut noina päivinä.

Noin tuntia my'öhemmin näimme I joukkueen
iohkolle k:.hden meikäläisen piilosilla panssarien
kanssa. He yrittivät lyhyin syöksyin, ryömien ja
keikin keinoin irroittautua panssarien ulottuvilta
takamaastoon panssarien amPuessa per2än sen

minkä ehtivät. Kovin armottomalta näytti heidän
kilpajuoksunsa kuoleman kanssa. Nämä pojat oli-
vaf viimeiset I joukkueen loh,kolla olleista ,kersantli
Mäkisen miehistä, joten nyt olivat I joukkueen ase-

mat ilman miehitystä lukuun ottamatta äärimmäi-
senä vasemmalla itsepäisesti pysyttelevää neliän
mieh,en ryhmää.

(Jatkuu)

.Q
SANOI

- Nää miehet ovat kunnon korvirkrkeita eivätkä
mittään lorvil«keita, ,kehui vänri,kki Pulrk'kinen nos-
tomiesjouk,kueensa työtehoa.

- Hei po,ja, kirjotetak Tunkku kahrel koolla?
kysyi kersantti Seikko kirjoi,ttaessaa'n morsiamel-
lensa Turkuun.
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A. KURENMAA

PÅNSSARIJOLIKOISTA tuli toisess.r maailman-
sodirssir ma;rvoimien tärkein esel.rii suurvrltain er-
meijoissa. Niiden tilille merkittiin nopeitr j.r r.rt-
kaisevia menestyksiä toinen toisens.r jJ.lkeen. Pirns-
sarintorjur.rtrr näytti jääneen kilpliluss.r rrmoita
hrvlol.le.

Meidän t;rlvisodasslmme tuo cpäsuhde rLrli erit-
täin rriikeänii esiin. Koko meiclän p;rnss.rrintoriunt.r-
;rseistuksernnrch;rn muodosti pieni ntäi.ri -l- i.r l)
millimetrin tvkkelä. Niiden lisäksi oli tr:rr'.rudttt-
tavrr n-riinoihrn. krslpenoksiin, polttopulloihin. r.ru-
tal<rrnrl<iin j.r 

i op.r,l<oivuhllkoihinkin, joill.r vri tet t i in
hakatl f.rnss.rrrkuorcstr esiinpistär'iä,rscc.nputki,r
r'ääriksi. T.rlrisod;rn lr.rnsslrintorjuntlmiehcn t.tir-
telu puuttcclii:ine r iilir.rcineen tultasyöksevää p.rr.s-

saril.rirviöt:i \'.rsr;r.1n oli yhtä järkyttär'än uljas liuin
r.r1nl.rtun kcr:..luns r'ähäisestri plimenpojlsta,,jolir
linko rseea.r.i:) \rivi säikkymrittä taisteluun kii-
recsti k,rn:.r:.r,iir.in vlskiseen sotrr-asuun puetttr.t

,:tttllSlStir \.1.i...1fl .

Jetl<osod:s... :lrlcstt'ivät näy'ttiimölle su()m;Ilainc,r
"norsup\.ss',' .:.i:c\.ii :rsc kevf itä penss.rrcita vrs-
trrrn. sek.i :...::..1.'.:rcn 7) millin tykki, jok.r cdLrlli-
sell;r iskul<u-:r...-.. pvstli lävistämään l<aikki sillc.i-
sct p.rnsslri:. ::-::.r c'li r.rsk;rs ia kön-rpelö liikutellr.
Vuosi 19-l+ : : :::'.r...rn.r.rn kokonaan uusien ireri-
;rrrttciden ir--.....:.::: suunnitellut panssarintorjunt.l-
irseet: ,r.tr.ts:.,::::;:,::: l.r -\.ruhr-lt. Ne olivat ai-.'an

kcvvitli, vh.l;:'. ::::l;:r ^:i.rLrtclt.rvi.r. j.L crittäin l.i
piiisykr'<r;s:.r:
llfi1 p Lllll,rll1,: : :: .-:.

noin i io. \I;:.i

::1:-,:\-,,:-t. \r'rl<in tehol:.rs
r.-:: -it nrc'iriä .J.r klul,un

..::t :. :;::-.:tr' s.r.rtirn näitä'-rrrsi.r

Panssar

,.... .: .

Tolvisodon oikoinen rons' :
lin pst-tykki "Morlonne

'll 
"l 

' :'

.: - !'e:'o olevo 25 mil-
:': : .en mutto torkko

37 millln Boforsrn tykki oli tolvisodon iehok
kqin pst-oseemme. Niito oli vcin perin vöhän

Suomclcinen norsupyssy io korprooli Voskelo
nen lovereineen sen tokono Nuijomcrollo heincikuus
so 1941. Toisielusso esiirrtyy poiion ponssoroitui:r
oioneuvoio, ioih n iälloinen ose vieldkin telroo:r
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'intoriunnasta

1

I!

aseita vasta venäläisten suurhr'ökkäi"ksen ollessa jo
täydessä käynnissä, muttr niillä oli siitä huolimatta
merkittävä osuus hyökkävksen pvsäyttämisessä.

Panssarintorjunnrn veltar'.:.sti kasvanut merkirys
kuvastuu selvästi kaik\ien mriden sodan.iälrkeisissä
oh jesäännöissä. Ne 3se!i.l\'.rt jo puolustusaseman
valinnassa panssrrintorjunn.rn vartimukset kaikl;ien
muiden näkökohtien edelle. Panssarintorjunta ci
ole enää r'ain mäirj.tvn asehjin tai erikoisyksik-
köjen asia, \'af,n se kuuluu kaikille. Nykyaikäisessa
sodassa saatt.1f, prnss.:.rivrunuja yllättävästikin esrin-
tyä melkeinpä missä trhansa. Sirksipä on jo,kaisen
tuliaseman, huolioelimen ja komentopaikan varau-
duttava torjunt.r.rn. ja jokaisen miehen puuronkeit-
täjästä kenrraliin on osattava käyttää tavallisimpia
torjuntavilineiri jr -aseita.

Torjuntr :loitetaan jo kau'kaa ilmavoimir'n
pommi- ia rrkettihyökkäyksin panssarivaunurivi.-
töjä jr -rvhmitrksiä vastaan. Hyvin onnistunut hyök-
käys viir,ästyttää panssarihyökrkäy,k5sn alkamisre ja
voi jopa kokonrrn estääkin sen. Tykistön ja kra-
naatinheittimistön keskitetyllä tulella on voima,kas
häiritsevä vaikutus panssarivaunuihin, mutta lä-
hinnä sillä pyritään karistemaen pois panssar eja
seuraava jalkar'äki. jotta vaunut olisivat puolustris-
asemaan hyökätessään ilman jalkaväen suojaa, mi'l<ä
olennaisesti vähentää onnistumisen mahdollisuuk-
sia. Pai,kalleen osunut tykistön tuli on monesti,
muun muassa talvisodassamme Summassa sekä Vii-
purin edustalla, estänyt panssarihyökkäyksen jo
al,kuunsa.

Pää'r'irstuu torjunnassa on luonnollisesti var:rnli-

75 -
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Suomoloinen kevyt sinko. Tehokos, kiitevä io holpo pst-ose

P,cnssorikouhut 
- 

kuten nyrkitkin 
- 

sooiiin rintomolle
puolustustoisieluien riehuesso kuumimmilloon kesö-
,uusso I 944. ronkintoppoiot tutusiu/o' uusr n o5eisiin

(:'::n': T-a :- u!r 'u-cniuf ',3sic socmoi
::^ ::-:::. r, -. ä ers -ni sen Soikonso
S:--:--.::' <, trs:3 :-.!.:;?ssf, 2,1.6.1944
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Kevyt sveitsiläinen psl-ohius
iomo 1,8 km, poino l2 kg,

Mosquito loukoisuvelmiino. Kon-
läpäisee yli 50 sentin pcnssorin

Roskos sinko miehistöineen. Sen onteloommus puh-
koisee koikki tunnetut ponsscril suomoloisesso moos-
tosso iovollisesti kysymykseen tulevilto etäisyyksilrä

silla panssarintorjuntajoukoilla ja -elimillä. Panssa-
rintorjunta-aseet voidaan jakaa 'kolmeen pää-
ryhmään:

- pst-tykit,

- sinkoaseet ja

- pst-ohjulset.
Näiden ohella on vielä käyttöan'oa kiväärikra-

nrateilla, poltto- ja sokaisur'älineillä, kasapanok-
silla ja muilla tilapäisillä torjuntavälineillä. Pans-
sarimiinoilla on yhä erittäin suuri merkilys.

Singot ovat rekfylittömiä aseita. Niissä osa ruuti-
kaasuista päiisee purkautumaan aseen tarkaa ulos,
joten pobkaisua taaksepäin - rekyyliä - ei syr-rny.
Siitä johtuen aseet voidaan tehdä hyvin kevyil<si,
esimerkiksi suomalainen kevyt sinko painaa \'ain
8 kiloa ja raskas noin 140. Niiden onteloammuliset
läpäisevät kaitkki nykyään käytössä olevat panssarit;
sirpaleammukset ovat taasen varsin tehokkaita elä-
r'ää voimaa vas,taan. Kevyen singon tehokas ampu-
mamahka on osapuilleen sama kuin kiväärin, ras-
kaalla se on useita satoja metrejä suurempi. Hal-
poina ja rakenteeltaan yksinkertaisina singot sopi-
vat hyvin massatuotantoon, ja kevyt sinko onkin
oikea jokamiehen ase. Sinkojen heikkoutena on
laukautksen aiheuttama liekki ja savu, joka paljmtaa
aseeen si jainnin ja pakottaa tiheisiin aseman
vaihtoihin.

PanstarintorjuntaobjuAset toimivat rakettiperiaat-
teella. Niitä ohjataan maaliinsa kelalta purkautuvar
lankaa pitkin annettavin sähköimpulssein. Osumi-
sen edellytyksenä on, että ampuja koko lentoaicn
näkee samanaikaisesti sekä ohjuksen että maalin.
Ohjuksen tulee sen vuoksi lenrtää hitaasti, kevyiden
ohjusten lentonopeus onrkin vain noin 85-9) met-
riä sekunnissa. Kevyet ohjukset painavat 6-20
kiloa ja niiden ampumaetäisyys on L,6-2 ki-
lometriä. Asemaanviemiseen ja laurkaisemiseen tar-
vitaan vain I tai 2 ,miestä. Raskaiden panssarin-

Ron:koloinen ps-vounu AMX,
SS ll pst-ohiusto. Ohiul<sen
poino 35 kg, lopSisee yli 5J
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jo:so 4 ros.io:io
kontomo 3 km,
senfin ponlsorin
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140 kiloo poinovo roskos sinko kulkee ohkiossc,

torjuntaohjusten pÅino taasen on noin ,.:-.
kiloa ja k.rntamr l-6 kilometriä. Kuljetusr i.::-:: :,
ia san-r;rll.:. llukrisullustana on maastoauto. ::-:-..-
nen pst-p3nss;lrivilunu tai helikopteri. Oh ,:.:, ::
pi'styr'ät lär'istämään jopa 70t) milliä peksun:-:--
sarilevyn ja niillä on hy'r'in suuri tuhoanrisr .:- .

Suuresta tarkkuudestaan ja tehostaan sesl --:.
kästä ampumirrnrrtkastaan huolimatta ohjuksi.....- . :.

omat varsin huomattavat heikkoutensa. Ohiu :-. .

lento on niin hidasta, että epätasaisessa ja fi::::-
sessl ntl.rstosse nrelli ennättää helposti,kidLr:: :.:-
klvistii ennen osumista. Ohjus on siis tylpii.r:.:
suurien j.r t.r.s.risten .rukeitten ase. Metsä jr r,:,.
taistelukentln s.1\'u );r pö11'kin estävät niiden r".
tön. Aseen rel<nillisistä ominaisuuksista johtuu. c::.
sen eteen muodrrsiuu noin 200-600 metrin r'.:-.:-
nen kuollur iulnrr eli 'katve", kuten nviv:.::-.
sanotran, jt-lnkr rlueelle se ei millään tavoin pvs:,
vaikuttemarn. K:iken lisäksi ohju,ksen elektroa:-
nen ohj;Luskoneist,r tekee sen versin kalliil<si .rs.:,:-
si. Ohjuskrrn ei siis ole mikään p;rnssarintoriunn.l:l
t'leispäter.i ihnrelääke. se on r'.rin ase monien nr'.''.
.1en joukoss.r. erikoistehtär'änään,kaukotorjunt;r.

Edclläsrnotust.r selvinnee, että panssarintor.jun:.r
on toisen mr.rilm.ursodln jälkeen edistynyt eritt:i.r
voimak,ka.rsti. j.r voidllnpl sanor sen ott;rnee,l
kiinni panss,rrin .rik.risemmin sr;ivuttamsn etun'I.1i-
kan. Tämä s.1.1tt.r.l .rntll aihettir käsitykseen, ett j
torjunta olisi s.r,rvuttrnut jo selliriser.r tehokkuuc'len.
että panssari.lseen os.1 so.lrssr olisi Ioppuunnä1'teltr .

Niin ei kuitenk.r.rn ole .rsian lait;r. Taistelukentäil,r
vallitsev;rt olosuhteer lsettr\';rt aina aseille ja niitri
käyttär'ille ihmisille ()rnlt r.rjoitlrksensa. Torjunt;L
ei todellisuudesse milloinkr;rn ole niin iru,\otont.r
ja tehokast.r kuin se prperill.r näy,ttää. Suurin kr-
lustomäärin lauhdikkaasti y.r häikäilemättä suori-
tettu panssarihyökkäys on torjunnan,kehittymisesrä
huolimatta edelleenkin pelottavrr irsia. A. K.

:horioteer-ponssorivounumme on erinomoisen
'ykkinsö, nopeulenso io keiieryytensä onsios-
'r moinio pst-ose pitkiltäkin etdisyyksiltö

. - -s SS I I pst-ohjusto omerikkoloisen helikopterin kontomcno

-: .:Jreri loukoisee ohjuksenso



N. SIMOI{ EN ELETTIIN joulukuun al,kupäiviä l!41. Emme rierr-
neet mitään Hangoo motin laukeemisesta, vaikka
olimmekin "paluureitin" pullonkaulan vartijoina.
Ei ollut jostakin syystä annetu tietoa alaspäin -silloin kun ei sirttunut olemr.ln miiään muiitutetta-
vaa laiminlyönneistä. Aamu oli meixo hämärä, nä-
kyväisyyskin huono sakean lumipi'rvn r-uoksi.

Mutta miten ollakaan. Ennen lounrsaikaa sel-
keni ilma. Näky, joka ar.autui silloin tavanom.ri-
sessa näkökentässämme, oli yllättär'iin komea. Kron-
stadtinlahden etelärannalla 18-20 xm etäisyydellä
meistä oli pitkä jono laivoja - suunrrn.l itä. En-
simmäisenä oli "linjassa" suuri alus - iäänsär-
kijä Jermak.

Jopa syntyi nyt huisketta pohjoisrannrlla. Sei-
västön ja Puumalan kuuden tuuman petterit sekä
seitsemän tuuman rautatiepatteri saivat lur'.rn .rr-ata
tulen. Ennen pitkää viillättivät kranaatit rhnrina
Jermakia kohti. Ilo ei ollut kuitenkaan pitkäaikai-
nen. Sumuverho ,kehitettiin nopeasti leivojen suo-
jaksi ja lisäksi alkoi lumipyry uudelleen. Laivojen
taustalla oleva Krasnaja Gorka alkoi myös puhur
suoiattiensa puolesta 12:n tuuman tykeillä. Saat-
tueessa olevat tykkiveneet avasivat myös tulen, vaik-
ka niiden kantomatkir ei ollut riittävä. Paljon pie-
niä kranaattei.r rä;ähteli rantaviivamme edustalla
iskiessään jääkenttään. Jos olisimnre saaneet Jer-
makin pois pelistä, koko saattueen matkanteko olisi
päättynyt ja meillä olisi ollut maaleja vielä seu-
rea\-lnf,kin päir'änä. Puumalassa oli mm eräs 12

Tapahtumia
Suomenlahden
itäisillä
perukoilla
YY. l94l-42

oz7.

Suvikullon iokoisesso poketisso
on lovoroseloste lokuuno
kulultoiolle.

Siitö toteotte, ettö Suvikultq on
volmisiettu yksinomoon korkeo-
looluisisto kosvirosvoislo

Te itse ja perheenne

toteotte sen

hyvän moun
jo toatun tuoreuden

johon rroitte luot
Suvikulto sisöltöö vöhintäon 80 %
rosvoo io enintöän l6 % veitö. Li-
säksi Suvikulto sisoltöä loin sollimio
io vironomoisten hyvöksymiä lisä-
oineitor suolojo, volkuoisoineito, törk-
kelystä, glukoosio, loktoosio, mono-

io diglyserideiö, lesitiiniö, bensoool-
tio, sitruunohoppoo, kosvivöriö sekö
oromioineiio.

Suvikullon rosvosisöltö,

Kookosrosvoo

Moopöhkinööliyä

Juoksevoo jo licveieltuo
soiioöliyö

Juoksevoo io kovetetluo
rypsiölj yö

.e

&

h
q
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tuuman kranaatti räjähtänyt aivan tykkikuopan lä-
hellä. Kaksi r'.rnhemman puoleista reserviläistä oli
paineen vaikutuksesta lentänyt tykkisillalta ja saa,-

nut shokin. Heidär oli lähetettävä taakse "täräh-
täneinä". Rautatiepatterilla lennähti erään miehen
eteen suuri sirprle 12:n tuuman kranaatista ja su-
latti sähisten lumeen poteron. Soitto AKE:aan kes-
ken tykistötaistelun ja pyyntö saada omia pommi-
tuskoneita jäärännissä hitaasti etenevää saattuetta
vastaan jäi tuloksettomaksi. Vasta iltapäivällä oli
saatu pommareita muualta irti, ja saattuetta oli
sitten pommitettu sen jo ollessa aivan lähellä Kron-
stadtia. ÅK:n komentaja, kaukana takamaastossam-
me, oli todennul: "Kyllä kuuluu, että raotapyssyt
tappelevat, kun koko Karjalan kannas kumahtelee."

oli kunnon talvi-ilta lrn . orrpimeätä, kuula-
kasta ja pakkasta. Päivän painuttua mailleen tun-
tui ilm.r joll.riin t.l'oin latautuneelta, sähköiseltä.
\'l:::!rlse:ii.l:. ol:iin ior:rsin srlstl toimint.rr'.rl-
miudess:. \':.;::.-::iere: :=rl:-.'.:.: .:l::f i..'. r:: :.:-
rinxvmmei::: s:-r:.=::::. .--.-.'.,:: "::.::::.. i::-
vat olivat iuulo...:. ;:::-=:-1:.:-:. :.s.:li::.:-<i: :::-
kallistamiseksi. Jänar::"::: :::.:..:.: :.:::-':
-tekeillä" 

näytti helpos:i :.r:::u::€e:: i:r;uiS :::.:::-
tin komentajaan hänen sf,elulln selos:u.<sea :eh-
dyistä havainnoista.

Kronstadtin suunnalta kuului joitakin trkin lau-
kauksia. Jåaltr. kantautui moottorin surinss -moottorirekiä 7 Ilmassakin oli harvinaisen vilkas-
ta. Illan kuluessa leijaili ilmassa useita häikäisevän
kirkkaita valoraketteja, jotka valaisivat jääkenttää
laajalti. Merkillisintä oli, että ne pudotettiin aina
suunnilleen samalla kohdalla - Puumalan edus-
talla. Usean tunnin ajan tuntui naapuri jotakin
valmistelevan, mutta mitä. Puhelimet tärisivät, jo-
pa muistettiin nyt vähäisimmistäkin havainnoista il-
moittaa ylöspäin.

Vihdoin alkoi juttu selvitä. Eräältä vartioase-
malta näet ilmoitettiin, että selustassa olevaa mäen-
töyrästä pitkin oli kaksi miestä juuri viillättänyt
suksilla kovaa vauhtia jäälle aivao sanotun aseman
lahelta.

Vahva partio lähti heti ajamaan heitä takaa.
Toiselta pakenijalta katkesi mäystin suksesta, mut-
ta epätoivon vimmalla hän yritti jatkaa yhdellä
suksella matkantekoa. Toinen mies pysähtyi tämän

Ronnikkotykistön routotiepotteri toiminnoseo

tästä ja ampui kp-suihkun takaa-ajajia kohden aut-
taakseen siten toveriaan. Lopulta osui takaa-ajajien
luoti su,ksirikkoisen miehen selkään ja toinen mie-
histä katosi sen jälkeen yön pimeyteen. Etäämpää
jäältä atrkoi vain kuulua moottorin surinaa, ja se-
kin häipyi r,ähitellen itään. Rauha palasi pian koko
joukko-osaston alueelle.

Kaatuneella miehellä oli pieni radiolaite selkä-
repussaan. Kovin tärkeitä tekijöitä olivat nuo mie-
het varmaan olleet, koska niin suuriin toimenpitei-
siin oli ryhdytty heidän opastamisekseen ja auttami-
sekseen. Seuraavana aamuna seurattiin naapurin
miesten latuja toistakymmentä kilometriä takamaas-
toon, mutta siellä jäljet häipyivät muihin latuihin.

Nuhan
!ul«ko

lnesln
Rinosin - heti nuhon ensi oireisiin otei-
tuno "lukilsee" nuhoo oiheuttovien vi-
rusten voikulukset, poistoo turvotuksen
,io verenlungoksen nenön limokolvoisso,
sekö niislö johluvon pöönsöryn.
Rinosin on lehokos myös muisso vilustu-
missoirouksisso. Ei oiheuto vösymystö.

APTEEKISTA

RI NASI 1{ I LLA I{ UHA iIUHATTOMAKS I !

r
./
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Yäinö Salonen

oooooao
KAHDEN ja puolen vuoden ajan olin kuljettanut
junia iinjalla Matkaselkä-Åänislinna, kunnes
sain siirron Kemin-Rovaniemen linjalle. Toisi-
naan sain komennuksia linjalle Äänislinna-Syväri.
Työ oli rasittavaa, sillä sota-aikana eivät työnteki-
jdå suojaa työehtosopimuslait. Mutta työssäni oli-
vat omat viehätyksensäkin. Se oli vaihtelevaa ja
tarjosi usein jänniryksenmakuisia hetkiä.

Meistä junien kuljettajista ei ole palioakaan ker-
rottu, vaikka vastasimmekin satojen miesten ja ar-
vokkaiden sotatarvikelastien perille viemisestä. Nyt
pyydän tämän julkaisun palstoilla kertoa eräistä
kokemuksistani tuona aikana. Moninaiset koke-
muksemme vaihtelivaikin päir,ästä päivään. Juni-
amme tulitettiin lentokoneista. Saimme pommeja
uiskaamme, että roikui. Pimeässä yössä liikkui
kaukopartiojoukkoja, siltojen räj'dyttäjiä ja tuho-
työntekijöitä.

Olimme vaarassa yöllä ja päivällä.

Oli pakkassumuinen talviyö 1942. J:una kulki ras-
kaan veturin vetämänä halki lumisten maisemien.
Kiskot kirskuivat ja vaunujen pyörät loksahtelivat
kiskojen liitoskohdissa. Vaunurivistö oli pitkä.
Kymmeniä tavaravaunuja, heinäpaaluilla, ajoneu-
voilla ja tykeillä lastattuja, pitkiä vaunuja, umpi-
vaunuja, joiden nokisten seinien sisään saattoi olla
lastattuna ties mitä. Räjähdysaineista alkaen aina
suurikaliiperisten tykkien ammuksiin saakka.

Pimeän talviyön halki kiitävän vaunurivistön
hännillä heittelehti Iyhyt junailijanvaunu. Sieliä
istui joukko sotilaita, j;ide; tehtävänä oli tämän
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Ac' : r-:r e'elöpuolello. llmotor-
--':.:^3< vOOri viimeisen vounun
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sotatoi:::.--:::: :: - :.:- .<ulievan junan suojaaminen.
Se oli I::'-i-- ---,:. ::::l^r Äänislinnaa,kohti kiitär,ä
SUOnI:.-,.:.=--- : .--::1 :-<=:Unf-

Ohi:::...- '.-=',...'. s j-r Säämäjärvi. Raskaan vau-
nurl\-ls:.: '--.-.:- :::,,eni. Rata oli huonoa, kiskot
vääntr'::e::. :. ::l: hitää paikoilleen asetettuja.
N{uu:.:.. . --.,,-,: -rik.risemmin oli tämä vallatun
aluesl :.:: :=: .::; perusteellisesti. Sen oli tehnyt
perJr.:'.".:' ---., -.::::n. mutta takaa-ajavien joukko-
jen :: -:.:::.: --:r:t korjanneet radan etenevien
jou.<..: ,':- :..:.::::i.lf, ja ensimmäinen suomalainen
\-etu:: '.-.=.;. .:--oin iloisesti Karjalan kunnailla.

{<

säästää halkoja,
ilveellä riittää

b

mlsi3 - tr{itä säästä-



Vilkaisin tenderiin. Toverini oli enemmän kuin
oikeassa. Tenderin rautapoh jalla kieriskeli muu-
tama pyöreä halonpätkä. Se suorastaan loisti t1'h-
jyyttdän pimeässäkin.

En vastannut mitään. Tiesin seuraukset, jos jou-
tuisimme seisomaan junan kanssa keskellä pimeää
ja pyryistä erd.maata. Kutisman asema oli lähin,
mistä saisimme puita, mutta se oli vielä katlkana.

Veturimme puuskutteli kuin sairas lehmä, ja pai-
nemittari sai kylmät r-äreet selkäpiihini.

- Juu, säästää pitäisi, jumaliste. Ensiksi puut
ladotaan tenderille kuin risut, ja toiseksi ne ovat
lahoja ja märkiä. Säästetään pois, herra kul,ietta.ia.

En vieläkään \'Åstannut. Tuokion kuluttua näin.
miten viimeinen karahka Iensi kituvaln tuleen.
Hikoilin. . .

Junnasimme alamäkeä ja säästin höyryä. Rukoi-
lin, että tuota alamäkeä kestäisi Kutismaan seakka.
Turhaanl Se loppui jo seuraavassa ylän-räessä. Ve-
turimme puuskahti viimeisen henkäyksensä, jr niin
seisoi suomalainen sotatarvikejuna räjähdyseinei-
neen ja ammuslasteioeen keskellä Itä-Karjalan yötä.

Laskeuduin alas. Veturimme ääreen saapui ju-

PIMEASS
oo

A
oo

oooooooooooooooo
nailijanvaunun matkustajia, muutama upseeri ja so-
tamies sekä pari lottaa.

Selitin heille tilanteen, joka ei tietystikään hu-
vittanut heitä. Neuvottelimme veturin ääressä,
mutt.r vhtä hvr-in olisimme voineet mennä nukku-
n.rrrn junrilijrnvrunuun. Neuvoi:elust.r ei ollut mi-
tään tulosrr.

- I\Iennään jr e:si:äln pu::.:.. eh3.r::i :i:..rir lo-
tista.

Ehdotus oli naurettrvr. P'.:i:: I::-K-irt:1.:n ::re:-
sissä - nimenomaan pinopuu:rtr'f,r - se :untui
mahdottomalta.

Mistä lienee ehdottaja saanutkin viisautensa. Hän
jatkoi:

- Onhan ratojön varsilla usein ratapöllipinojr.
Etsitään niitä.

Tuossa oli jotain aatetta. Riensimme ryhmissä
potkimaan lunta molemmin puolin radan vartta.
Hikoilimme kahlatessamme vyötäryksiin asti ulot-
tuvassa lumessa ja etsimme mahdollista mahdotto'
muudesta.

Eipäs I Tuskin olimme etsineet kymmentä mi-
nuuttia, kun eräs luutnantti huusi:

- Täällä on niitä r'aikka junalastittain!
Kasa oli lumeen hautautunut. Noudimme lumi-

Iapiot ja siirsimme. lumen sivuun. Sieltä paljastui
kasa tervaspitoisir. r.ltrpölkkyjä. Raahasimme niitä
joukolla veturin luo ja sahasimme ne junakalustoon
kuuluvilla tylsillä pistosahoilla poikki. Lotat oli-
vat talkoissa mukana sen päättymiseen asti. Pian
saimme täten aimo kasan hyvää polttoainetta vetu-
rin tenderille. Eikä siinä sitten siekailtu pitkään.
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Tossä miehessä on
tyylikkyyttä...

Mislökö sen iietöo?
Solmiosto?
Tokisloko?

E i, voon poidosto. . .

Hönen yllöön on
sileön volkoinen

orki poito jo
voikulelmo on

melkeinpö juhlovo.
Hön on ryhdikös lo
lruoliteltu nuori mies,

hön lulee
menestymöön.

Siisli poito ei ole
m i köön

pi kkusei kko
pu keutu m isesso.

Siksi konnottoo
volito RYHTI-poito,

sen suhteen ei

lorvilse epöillö.

Rylrfr-
Paita

on todellinen
herrosmiehen

Paita



Juno pysöhtynyt riniomon selusicssf, imcyooron vuoksi

Valoin petroolia pesään trönnettl'jen puitten pää!-
le, jotta ne paremmin prlaisir-rt, ja niin vislasimme
kohti Kutisman asemaf,. Siellä annoimme "helsinki-
läisen" porhaltaa ohitsemme.

Sellainen oli tämä kokemukseni. NIutta oli toi-
sinaan jännittävämpääkin.

Olimme jälleen matkalla Matkaselästä Äänislin-
naan. Oli valoisa ja kaunis kesäyö.

Kun lähestyimme Paloviinan asemaa, ilmestyi
yläpuolellemme hävittäjäkoneita. Ne olivat viholli-
sen koneita, jotka radan suuntaan lennettyään aloit-
tivat ilkeän kurnutuksensa.

Junani oli tavarajuna. Pysäytin sen sopivaan paik-
kaan ja jäin toverini, lämmittäjän, kanssa hyttiim-
me odottamaan tulevia tapahtumia, seuraten tuho-
lintujen liikkeitä.

Jo rapisi. Edessämme töksähteli luoteja ratapöl-
leihin, kilahteli kiskoihin ja pöllähti hiekkaan. Ju-
nassamme ei ollut minkäänlaista ilmatorjunta-aset-
ta. Sen lasti ei ollut sillä kerralla tuollaisen kalliin
aseen arvoinen. Koneet rohkaistuivat ja laskeutui-
vat yhä alemmaksi. Jo sai veturikin osumia. Kyy-
ristyimme sen heikko,jen panssariseinien suojaan
toivoen, että lentäjät kyllästyisir,ät arvottoman ta-
vara,iunan ampumiseen. Näin ne tekivätkin. Nyt
ne tulittivat kiivaasti radan kumpaakin sivustaa
lentäessään edestakaisin melko matalalla.

Ihmettelimme, miksi ne haaskasivat luoteja met-
sään, missä ei ollut muita kuin hyttysiä ja sisilis-
koja. Toverini arvasi:

- Luulevat tätä matkustajajunaksi ja uskovat,
että matkustajat ovat loikkineet metsään. Huono
tähystys, eikö totta?

Myönsin hänen olevan oikeassa. Muuta mahdol-
lisuutta tuollaiseen metsään roiskimiseen ei ollut.

Lentäjät uskoivat vihdoin ehkä tehneensä tar-
peeksi "lihahakkelusta". Tehtyään vielä pikku kier-
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roksen ne antoivat veturimme rautakupeeseen he-
lähtär'än sarjan ja lensivät tyytyväisinä tiehensä.

Ivlekin jatkoimme matkaamme yhtä tyytyväisinä.
Toverini toisti vain äskeisensä:

- Huono tähvstys I

Tähystvs ei ollut t ui,.llr.n ainr huono. Äänis-
linnan-Toxrrin liljrlle srimme sen kerran kokea.

Silloinkin oii plivä Nrlliprssi'mme, joka pisti
esiin erään tf,\'irl\'lunun katosta, oli melko turhan-
aikainen. IIu-<rn: meillä oli lomilta palaavia soti-
laita ja lo::ir. Tuli häl1'tys, ja pian rapisi. Pikku
pommeja lii:eli niskaamme. Koneita oli kuusi kappa-
letta, nope:liik-\eisiä ja sinnikkäitä rkuin paholaiset.

Ilmrtorjuntamme sai ihmeeksemme osuman yh-
teen koneeseen, joka vaappui siipirikkona tiehensä.
NIuttr riidestäkin koneesta saimme tarpeeksemme.
Ne tulit:ivrt sivumaastoa sekä vaunuja. Sairaala-
lotille oli työtä. Eräs heistä sai pikku naarmun
muisto\si ruosta elokuun 3. päivästä 1942.

Lenrokoneet ovat junan pahimpia vihollisia. Ne
tuler'.rt vliättäen ja roiskivat pommejaan. Hyvä
osumr päättää junan matkan toistaiseksi - ehkä
ainiaaksi, jos itse veturi saa osuman. Sen lentäjät
tietär'ät, ja siksipä veturin ympäristöön ilmestyy
tiheämpään "kraattereita" (räjähdyskuoppia) ja jos-
kus joku "suutarikin".

Näin kävi kerran matkalla Matkaselkä-Äänis-
linna, lähellä Suojärveä. Ammus mätkähti melkein
veturimme nokan eteen. Ehkä parinkymmenen
metrin päähän siitä, aivan keskelle rataa. Ratapöl-
lit lensivät sivuun sirpaleiksi särkyneinä, mutta
itse pommi jäi törröttämään takapuoli taivasta täh-
däten ja sen nokka ratapenkkaan tunkeutuneena,
kuin iso koppakuoriainen, joka aikoo piiloutua
maaemon Poveen.

Tilanteen selvittyä seisoimme melko neuvotto-
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mina tuon turilaan ääressä ja katselimme sitä pe-
lonsekaisella kunnioituksella. Onneksi matkassam-
me oli pioneereja. He kiskoivat tuon sukkulan mel-
ko kovakouraisesti irti ja vierittivät sen penkkaa
pitkin alas metsään.

Se oli ainoa lentopommi, jonka itse olen nähnyt
j'dävän suutariksi. Ellei näin olisi käynyt, niin seu-
raukset olisivat olleet melko tuhoisat.

Junat, jotka kuljettavat sotatoimialueille aseita
ja ammuksia, liikkuvat useimmiten yöllä. Murta ei
silloinkaan ole aina turvallista. Desantit ja muut
tihutyönteki,iät saattavat tietää junan matkastr. Kä-
sikranaatti vain jonkin vaunun alle, niin selr'ää tuli.
Sellaista ei kyllä sattunut, mutta Iin.ialla Äänisiinna

-Syväri 
sattui seuraavanlainen tapaus:

Ajoimme yöllä. Pakkanen synnytti huurrett:. r-e-

turimme kylkiin, kiskot ja ratapöllit napsahtelivat
allamme. Tähystelin pakkasen kiristämää mt.1f,,
jossa kiskojen liitoskohdat saattoivat olla tuumrn-
kin levyisinä rakoina. Kylmä tunkeutui sisälle kop-
piimme, ja tyhj* tuohikonttimme heilahtelivat ju-
nan liikkeitten rytrnissä. Kuun valo oli r'ähäisrä.
Emme käyttäneet kuitenkaan omia valojamme, \'.13n
tyydyimme tuohon "ulkovalaistukseen". Lähestf im-
me Tokaria ja lämmittäjä iloitsi jo etukäteen läm-
pimästä teestä ja vuoteesta.

Silloin havahduin näkemään jotain. Radalla edes-
sämme asiat eivät olleet oikein. Siellä häämötti
kummallinen kohta, muuta ratavallia tummempan.l.
Samassa kun silmäni valokuvasivat tuon näyn, jar-
rutin voimakkaasti. Raskaat vaunut painoivat ve-

turia yhä eteenpäin. Ne huojuivat, ja veturikin
vaappui kuin humalassa. Tumma alue lähestyi.

Nyt näin selvää selvemmin, mistä oli kysymys-
Kehoitin toveriani hyppäämään ahs, mutta samassa
juna pysähtyi, ja vaunut kolahtelivat puskureitaan
vasten jääden siihen kuin naulittuina.

- Mitä pirua nyt? lämmittäjä kysyi ihmeissään.

- Miksi pysähdyitte tähän ?

Laskeuduin alas ja astelin lähellä olevan tummao
alueen luo.

Tavallista rataa se oli, mutta mikä ihme oli möy-
rinyt lumen joukkoon hiekkaa? Haparoin sita ptil-
lien välistä. Se oli irtonaista ja näytti äskettäin sii-
hen laitetulta.

Junailijanvaunusta saapui sotilaita. He tarkasteli-
vat paikkaa, ja vihdoin heidän luutnanttinsa sa-
noi rauhallisesti:

- Tuossa on miina !

Ja sellainen siinä olikin, hitto vie. Taitavasti ase-
tettu miina. Jos raskas ,juna olisi kulkenut kohdan
yli, olisivat ratakiskot laskeutuneet tarvittavan mää-
rän alaspäin painaakseen miinaan asetetfua nastaa
ja veturimme olisi lentänyt ilmaan vieden mennes-
sään useita ammusvaunuja. Lämmittäjä kiroili. Hän
ei pitänyt lainkaan tuollaisesta kaameasta mahdolli-
suudesta.

Niille lotille, jotka raahasivat kanssamme rata-
pöllejä veturin tenderiin silloin, kun junnasimme
kohti Äänislinnaa pyryssä ja pakkasessa eräänä hel-
mikuun yönä l)42, haluan läusua sydämelliset kii-
tokseni ja terveiseni.

Sähköä 4OO.OOO voltin
jännitteellä
Tehckkoimmot voimonsiirtoiohtomme pystyvät siir-

tömoon söhköö sen ylituoiontoolueilto moon teolli-

suuskeskuksiin 400.000 voltin iännitteellö, mikö on

köytössö oinoostoon mooilmon kehittyneimmissä

voltioisso. Voimotoloutemme on siis teknillisiltö

edellytyksiltöän kehityksen körjessö. Mutto mohdol-

lisuutemme söilyttöö tömö osemo sekä kykymme

polvello konsokunnon toloudellisto kehitystä riip-

puvot siitö, missä möörin sijoitomme pööomio io
henkisiä voimiomme voimotolouteen.

TMATRAN YOIMA OYYoimaa maan taloudellis en kehityksen hyo iiksi !
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Kuriuutta ltl

ia ihanuutta
lhantalassa Yuonna 1944

KESKIKESÄN yöt olir'.rt kauniita. Päi\ är kesäisii
ja ihanan lärnpöisiä. Linnut visertelivlt - 

ja käki-
kin, tuo veijari, kuliahteli, kun sodan melske pie-
neksikin tuokioksi taukosi - kukahteli kiistrn-
alaisilla tienoilla, piittaamatta kenelle alue kuului.

Suopursut tuoksuivat. Palaneen ruudin ja räjlh-
dvsaineen katku, moottoriöl jyn häkä ja palo je n
kvtö suleutuivat luonnon sulotuoksuihin muodos-
t;en kokon.risuuden, imelähkön lemun, jok;r on
niin tunnusomaist;r keskikesän sotltlntereelle.

IR 6:n muk.rn.r olin käynyt sotrrani Karjalan
krnn.r\selle. \,irsinlr tuis\ut j:r helteet - tappanut
täitä enemnlln i,.rin r ih.,llisi.r. n.ihnlt näiliäi enem-
män kuin mi:lin i:ru,::.r i.r r'.rltonLr! cnemr-ttiin kuin
nukkunut..rin.riin sinl .rilnktrhiln.t. iost.t nvt t;t-
rinoin.

Kilpeenioki, ionko vorrello Vokkilosso l/JR6 viimeksi toisteli
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Oli kesiiuu 191+. Juhrnr.rus oli \ic:e:ir t;ristel-
len Portinhoikrn ,j.r \riipurin r'älivaiheilh. Se oli
sateisen voittoinen, märkä juhannus. Vesi täytti
suon reun.rlll oler',rt empumahaudat 

- 
tuon tuos-

takin oli niiden pohjaa korotettava, lopulta niin.
etteivät ne enää tarjonneet toivot.u,trttrnre tuli-
suojaa.

Harmaa ja r'äsyni't kolmrs kompp.rni.rmme -jota komensi kapteeni Pelttari, synnl'nnriinen soti-
las ja ripeäotteinen 

- 
piti l)Lrolilxn. r.risteli, hrr-

veni ja pieneni kuin py1' tllrrrrilr.u.rrrl,rpLrn edellä.
Olimme osittain motiss.r I<.rl.r.le r.r i.i:r c-n r'älisellä
kanneksellir Ialt;rvien p;rllss.tri\.1.u:lil;en muodostrr-
man keljun ympäröimrinri. \'.rsc'nrl.rli'r oleva järvi
olisi t.rrjonnut poi5ps,.,5:.r:rii.l-lle .rukon, n'Iuttx ei

ollut leneitl 
- 

c':i.i h.:.lu: llhteä uimaan. Mic-
luin-rmin lri:i;:l:re muufr. ieinoa, ja läpimurto
onnis:ui s.1.1:ul:1:r3 :lur uliopuolelta, tosin suuriu
mene:','.<r:: Li::::rurr,rn jäikeen jäi paikllle uscit.r
p:::::::', :-:u': :uhottuinr.

Si:::: '',:h:nnujsen mentyä tuli aurinkoinen kc-
si.:uun iS. päivä. Edessämme oli nyt pelto,ruke.rnl.r,
jon..:r t:krn.r rn-rpui vihollinen. Joukkueen.rn.re .ioh-
trj.r. iuutnrntti Salo arveli, että ampujat saattoir'.tt
kuulur iohonkin äskettäin ha jautuneen.r peräytv-
neeseen joukko-osastoon.

Pelto.rukeaman keskellä oli suuri krln.rlttikuop-
pa. Hiivimme sitä kohden ojia je korke.rt;r heinää
hyr'äksi käyttäen, luutnantti Sirlo, sot:rmies Rantir-
nen ja minä. Joukkueen toiset n-riehet jriivät paikoil-
leen ja tulittivat koko ajan metsänreunaan maas-



toutunutta vihollista. Konepistooliemme tuli tehos-
tui, kun saimme välimatkan viholliseen llhyem-
mäksi, ja aiheutti sen keskuudessr hämminkiä.

Luutnantti Salo karjaisi vihdoin rvnnäkkökomen-
non. Ohitsemme vilahti miehiä. Jotkut maahan
heittäytyneistä eir,ät nousseet enää. toiset nousivat.
Luutnantti Salo antoi meillekin - kuopassa kyyk-
kiville - lähtömerkin. Juoksin metsän reunaa,kohti
ampuen lonkaltani kuin villin lännen seikkailija.
Taakkanani oli tusinen \-erran patruunarumpuja,
jotka takoivat kupeitrni. Heittä)'dyin ruohikkoon
ja ryömin loppumatkrn. Petruunoista luopuminen
on samaa kuin hen-{esriän luopuminen, niitä en
halunnut jättää. Kiinnitin aseeseeni täyden rummun
ja korjasin toiset prrempaan paik,kaan. Ryömin
koko ajan, kunaes olin metsän reunassa, missä
lojui muutrn'rir kntuneita. Åmmunnan räiske ,kuu-

lui nyt r-rsemm.rlra, luoteja napsahteli petäjän run-
koihin repien niistä lastuja. Juoksin pienen kaar-
teen, sydimeni trkoi vimmatusti voimain ponnis-
tuksiste ja pelostakin. Pelkäsin eksyväni omxsta

.joukkueesta.
Kum.rra hiipimisasentoni muuttui äkkiä makuu-

asennoksi. Painoin pääni pienen rahkaturpeen taak-
se ja kopeloin vapisevin sormin asettani. Se tyh-
jeni umpimähkään. Suljin silmäni, sillä olin varm:r,
että Ihantalan ,kamara imisi sankarivereni kuiviin.

Tuo heittäytymiseni maahan johtui kolmesta
eteen ilmestyneestä aseensuusta. En aprikoinut
enempää, kun näin vieressäni ison kiven ja heit-
täydyin sen taakse. Kurkistellessani huomasin, että

Vokkilon seudun toisteluosemio Ventelön-
lhontolon llniollo kesäkuun lopullo 1944

petäjien runkojen välissä r,ilahteli ruskeata. Äskei-
set kolme aseensuuta pakenivat . . . muistan, että
nauroin. Muistan myös,kin huutaneeni luutnrntti
Saloa ja sen, että aivan läheltä vastattiin huutooni.

Silloin morksahti viereeni käsikranaatti, tuttu esi-
ne. Suutari? Vai olisiko jorku tovereis,tani sen na-

?8

Ainq jo koikisso olosuhteisso on vokuutusturvq

vcilttömötön. Kolevo torjooo Teille koikkio
nykyoikoisio henki- jo soirousvokuutuksio.

Keskinäinen vakuutusyhtiö

KATEVA
Maan Yanhin henl«ivakuutusyhtiöa:\
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kannut? Ei! Sen kaari tuli edestä. Siellä tuijotti
kiveäni mies, vihollisupseeri. Oksiston halki tun-
keutuva auringon valo kimalteli miehen upseerl-
kokardissa. Ihmeellistä kyllä, jäätävä pelkoni muut-
tui toiminnan haluki - mutta sitten tapahtui sel-
laista, jo'ka saattoi merkitä loppuani. Konepistoolini
ei toiminut.

Samalla hetkellä moksahti viereeni toinen nui-
ja. Tein epätoivoisen liikkeen kiepauttaen kehoani
poispäin. Tunsin kumean räjähdyksen, ilmanpaine
työnsi minut kiveä r'asten. - §ns12554 räsähti tois-
tamiseen. Irroitin puukkoni ja päätin, että nitistän
sillä vastustajani - kailrki, kdsikranaatteja heitte-
levää miestä myöten. Mutta silloin tunsin suus-
sani verenmakua, olin yltä päältä märkä verestä
eivätkä koipeni tuntuneet omilta. En päässyt pai-
kaltani mihinkään, koska jal,kani eivät totelleet
aivojen antamaa käskyä.

Kdsikranaatti oli repinyt vasemman kupeeni ja
silponut jalkani. Huusin a,pua!

- Lääkintämiehet tänne! Ettekö kuu,le, hullut

- minä kuolen !

Sitten itkin kiukusta ja tuskasta. Kun yritin ryö-
miä, niin vihlova tuska pusertui kuin vanne ke-
honi ympärille. Patruunarummut, jotka osaltaan
olivat pelastaneet kehoni, hankasivat haavojani.
Ymmärsin irroittaa vyön, jolloin käsikranaatin sil-
pomat patruunarummut jäivät verisinä merkkeinä
paikalle. Ryömin metrin, ehkä kaksi ja menin tuo-
kioksi tainnoksiin. Heräsin ammuntxan. Joku juoksi
ohitse - 

vihollinenko? Vaikeroin ja tuijotin ok-
sien lomista pilkistelevää sinitairasta. Kuinka pit-
kään, sitä on vaikea sanoa.

Ammunta oli lakannut, kun luokseni tuli mie-
hiä. En tuntenut heitä - olin näkelinäni iouk-
kueenjohtajamme sänkiset kasvot. tr{inut siirrettiin
johonkin. Lääkintämiehet ottivat minut hoiviinsa
ja antoivat ensiavun.

Matka Vakkilasta taaksepäin Jsp:hen oli hurja.
Kylätie oli kivinen ja rattaat olivat huonot. En
jaksanut huutaa. A jaja, kersanttinatsirinen soturi,
tarjosi savukkeita, en osannut polttaa, n.rutta juo-
tavaksi annettLr vesipisara tuntui ihmeelliseltä -kuin saavuttamattomalta onnelta. Hevonen löntysti
eteenpäin. Kersantti koetti ohiailla sitä minua sää-

lien pahempien töyräitten ohitse.

Jsp:ssä oli työtä, haavoittuneita - 
ja kuollei-

takin. Minut siirrettiin vaikeammin haavoittuneiden
riviin. Lääkintäaliupseeri tyhjensi lihakseeni mor-
fiiniruiskunsa. Sain savurlikeen hampaisiini. Maka-
sin rivin viimeisenä - ei hullumpaa, ajattelin.
Tuntui niin kevyeltä - oikeastaao ihanalta - '1a

eikös peijakas.. . käki veijari kukahteli, kuli, kuk-
kuu. . . Ihantalan kultainen käki. Hymyilin. Un-
tako se oli?

VAKAVA LOMAN SYY

Kapteeni Vilho Nissinen ja sotamies OIli Sovi-
järvi keskustelivat Kirjavalassa:

- ]{ssia kapteeni, pyydän sunnuntailomaa.

- Svv?

- Kaija Vihavainen, herra kapteeni.
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UHO HARIANNE

"Eihänse nyt
tommonen".
ILTAYöN sade oli kostuttanut maan. Pisaroit.r.
tipahteli vielä mmuhämärissä puunoksilta metsässä
liikkuvien nisiern, ja lapi,krkaat Iiettf ivät märi'ksi
miesten rähmiessl vaivaislioivikossa.

Oltiin Sallan suunnalla.

Kevyt osrsto teki tu.ntumaa viholliseen. Oli
joukko miehiä, jotkr olivat vaihtaneet justeerinsa
pikakivääriin ja perkkuurautansa pystykorvaan -jätkiä, niinpä niin . . . juuri heitä. Oltiinhan Poh-
jolassa. OIi herrojekin. Yhtiön pomoja ja fosmes-
tarin taimia. Kaikii srmella savotalla, niinkuin
rauhan päivinäkin. Herrojen leimnul<irves oli myös
vai,htunut reikäreutran :.r irs<utikku kupeella roik-
kuvaan karttalaukkuun. Kriiill.r s.rma askel, sama
sisu.

Rämmittiin eteenpäin. Kuunneltiin, je. taas jat-
kettiin matkea. Åuringon kajo lupcsi kirkasta päi-
vää, kun saar-uttiin puhtaaksi kynifyn raivion lai-
taan. Siinä odotettiin. Edessä tuoksui mahor&,k'a.

- Maahen. käsky kuiskattiin mies rniehel'le ja
pian ei kamaralla näkynyt muuta kuin jonkun
housuntekamus ja Iapik,kaitten kantapäät. Siinä
maattiin hiljaa . . . suudeltiin isänmaata ja odo-
tettiin uutta käskyä.

Se tuli. Eteenpäin joka ukkol
Mies nousi. Toinen, kolmas ja neljäs. Kohta

kulki koko joukkue niskat kyyryssä kohti kuoie-
manhiljaista aukiota. Silmät tuijottivat rävähtämättä
vastarantaa, ja koukistunut sormi kopeloi aseen
liipaisinta.

Silloin yastarannalta rävähti. Tuiskuna leosir'ät
luodit, töksähtelivät hännille jääviin puihin ja kat-
koivat oksia. Kamara kelpasi hyökkääjälle. Etsit-
tiin suojaa mikä mistäkin. l\{aasto oli kitsas. Rak-
kaita olivat kannot ja tak,kupart.riset mättäärkin.
Siinä sitten maattiin ja vastattiin tuleen. Oikein
olan takaa poltettiin Vihtavuoren ruutia.

Tuntui, että siihen sitä oli jäätär'ä kellimään
sodan loppuun saakka, sillä kovin äkäinen oli
vastarannan tuli ... ja tasapeli oli jätkälle kau-
histus. "Potti" se olla pitää, tairlika reilu häviö.
Näin kai tuumiskeli Ranu.rn poikakin, jotka loikoi
ison kivenjörrikkään takana ja ampui aavemaalia
minkä ennätti. Odotti käskyä.

Tämä leveäharteinen ja jämeräleukainen jätkä



ihon mitollia

oli voimistaan je peräänantamattomasta luontees-
taan kuulu. Eipä siinä kukaan naamaansa venyt-
tänyt, kun tämä sitkeä 'tulokilainen 'kohosi paikal-
taan ja raahasi edessään olevan kiven syliinsä . ..
juoksi metalilla kintuillaan kivääri hihnasta roik-
kuen . . . juoksi kappaleen matkaa, paiskasi sitten
kiven eteensä ja heittäyryi sen taakse.

Lisäksi tuo kaikki tapahtui niin siunaaman ly-
hyessä ajassa, ettei sitä jotkainen ennättänyt havait-
semaan'kaan. Vastarannalla ,kyllä oli tuon hullun

j
I

NESTE OY-kotimoisen
öljynjolostuksen uronuurtoio

Syyskesollö 1957 <cy'rr s:e" 'n Nccn'c n V rer orsten
niemellii moomme ensi:-:r: len c ,i a os:cr'no.

Öliyniolostomomme vuoiuinen icios;us<oposi'ieetli on
yli I 200 000 tonniq rookoöliyö. Siito soodoon bensii-
niä moon tömänhetkistö kulutusto vostoovo möärö,
n. 365 000 t. sekö moottoripetrolio, dieselöliyö, kevyttä
io roskosto polttoöliyö, tieöllyö, nestekoosuo io bitu-
mio.

Jolosiustuotteiden soomo tunnustus io myynnin nopeo
kosvu ovot osoittoneet, ettii suomoloinen teollisuus lo
suomoloinen kuluttolo ontovqt orvoo sille uroouurfo-
volle työlle, ioto Neste Oy suorittoo, io ionko luotto-
muksen yllöpitämiseksi yhtiö tulee vostoisuudessokin
tekemöön porhoonso.

NI NE5TE OY
Pöökonttori: Helsinki, Koivok. 10. Puh. 13 833
öliyniolostomo: Noontoli

Jolostustoiminnon lisäksi yhtiömme toimi-
oloqn kuuluvot loivonvorustus sekö neste'
möisten polttooineiden tuonti io myynti.
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miehen tempaus huomattu liiankin h1'r'in. Nyt sai
kivi konepyssystä sellaisen tuiskun, että säkenöi.
Syntyi tauko ja hyökkääjät käyttir'ät sitä h1'r'äkseen.
Porukka oli jälleen rintamass.r kivel siirtänccn
miel.ren kanssa. Je ammuttiin.

Kun taas äitynyt vastar.rntr. Ievitti tultaan laa-
jemmalle, syöksyi Ranuan jätkä kivineen pikku
malkan eteenpäin. Edessä r'ashrttiin, niin että tun-
tui siltä, ,kuin ne olisir';rt likoneet tulellaan porxta
kiven tuusln nuusk.rksi.

Ällistyneitä siinä olir':rt om.rtkin miehet, koska
tiesivät, mistä oli kvst'mts. J,r annettiin vastar.ln-
nan raivoba, purkaa kiuk\urrn Ranuln pojan kivi-
Panssariln.

Tappioita. Kuinkls n'ruuten. Olihan se sotaa,
.jossa roiskittiin kovill;r. Ilolemmin puolin. Kui-
tenkin Ranu.rn pojrn kolmas siirto vaikutti rat,kai-
sevasti. Vastrrrntr lämpeni vallan tavattomlsti,
mutta \'lstust.lilt nosteliYat paikalta ja katosiv;rt
cräm.r:rn kätköihin. Nak,kasivat pyssynsäkin siinä
rytäkri.ssä menemään. Sillä r,iisiin I

Siinä sitten naarmuja nuollessaan voittajat kat-
selir-at voimamiehen kivipanssrria. Koettivrrt ko-
hottaa sitä maasta, mutta siinä pysyi tilallaan.
Eihän sellaista jörri,kkää saanut kukaan muuten
kuin kiertämällä liikkeelle. Se möykky oli valtava.

_ Mutta Ranuan poirka istui vastarannan ampuma-
kuopassa ja veteli holkrkituplkastaan sauhujä. Oli
kuin ei mitään kummempaa olisi tapahtunutkaan.
Naureskeli, kun toiset pyysivät vielä kerran näyt-
tämään, että liikkuu se kivi hänen kourissaan.
Tuumi:

- Ei sitä enää ränttää nostelle . . . ja nousisko-
kaan, kun holtti on poiss:r. Kelliköön siinä
mokoma.

- Ivfutta kuinka sä äkkäsit tuon konstin 2 Oli
se veto, totisesti. Jofkut kyselir,ät ihlstellen.

- No, kun ei järki kulje ihan limpissi. Peliä
se oli, pojat.

Naurettiin.
Tuli siihen savotan kapteenikin. Krr:rc.1i kovin

jrr sanoi lopuksi:

- Tulen muistemarn tcitä .j.r takrrln. c-r:.i cnsint-
rnäisessä tilaisuudessr. ehdotan teille mir.rli.r.

Ranuan poika myhäili hämillään. V;rsrrsi:

- Joo, olihan se aikr peinava körri.:ii
mutta eihän se ihan mitrrllia . . . tommonen . . .

Sotar jatkui. Talsittiin Pohjolan erämrit.r. Rim-
mittiin sen ränteiköissri. Koukattiin je nokitertiin.
Se oli sitä korpisotaa, jr tottuneilta miehiltä se
kävi. Oltiin r'ähin kuin kotinurkilla . . . silloin
vuosia sitten.

Luti ymmörsi

Komppeniamme ollessr vii::; soJ.rn e:c-nemis-
vaiheen aikana Repol.rssr Lie-<s:n:lrven rlntoj;l
varmistamassa ilmestyi erilnl r :.rh:.isenr ;rrntuhet-
I<enä komentotelttarmme ko-,-:: s:::ie.rr näköinen

Yuoden 1962
PHILCO

uutuus
malli 2162

P H I LCO on oikeo loive-televisiol Kounis,
tekni I lisesti huippuluokkoo, loojokulnrokuvo,
Bonded Shield-kuvoputki, uusi tchokcs PC 97

olkuputki heikentöö hyvin kohinon, Memo-
molic Tuner-konovonvolitsijo, höiriöoulssin-
kööntöjö jo muito oulomootlisio toin.intojo.
Teokpuisenotoi mohonkiseno. Hinto1C900O:-

Pööedustojo:
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mies. Hän oli pienenläntä, toinen silmä r'ähän kie-
roon 'katsova, erinomaisen lupsrkan sl"olrisen pu-
hetyylin omaava Roofin Ville. M;rnttelin rippeet
riippuivat Villen toisella käsivarrell.r. nrolen.rmat
housunlah,keet olivat ylhäältä alas saakk.r rivan rie-
kaleina. Niiden alta vil,k'kui\.a,t veren tehrimat,
mel.ko likaiset alushousut, nekin repeyti'neini. \,ille
oii paljain jaloin, teki tsennon t;rp.risen Lr selosti
asiansa kompprnianpääll ikölle:

--. Herra luutnantti ei nyt vain suutu, mu!t.1 on
käänyt sillä lrella, että kun minä menneenl r'öni
vartiosta tulturni lisäsin puitl nuotioon jr menin
nu,kkumaan, niin enliös vain minä syvään unneen
piästyäni unissrni kierähtänyt meleko lähelle nuo-
tiota ja silloin se alakoi. Jo,ka puolella p.ri,:-iui.
En tieonyt unissani, mistä jl missä ammuttiin. mu:-
ta mel,ko lähellä se oli. Ja eikös vaan minnuuni
sattunut. Huohmasin, että taskuissaliin pr-rkiui.

Olipahan mies parka kierähtänyt lähelle nuo:io-
tulta, jolloin vyöllä olevissa patruunataskuiss: jr
manttelin taskuissa kiväärin patruunat olivet :l-<.r-
neet räjähdellä. Siinä selitys hänen onnetiont.:lr'l
tilaansa.

Ville oli rehellinen ja loppujen lopuksi hl.rin
tunnolli,nen, vaikka r'ähemmän sotilaallinen mies.
jota oli ymmärrettävä. Komppaniamme piiiii<<ö
selittikin hymähtäen hänen voivan mennä r'rih:".
maan itselleen uudet "kamppeet" vääpeliltl :: s:-
dottamaan jsp:lle nrarmunsa. Tähän Ville hu...:::s-
ten tuumrili:

- Johrn minii senoin, että kyllä se "meijän i';::'
ymmärtää.

UUTTAI
Roboran, blari trlttl aoiruislaua lärike sisältäd lryt rlaksarl
ja aitaruiinien lisäksi railtaa.

§

t
?

RAUTA-ROBORAN
YARUSTAA TERYEYTENNE''RAUTAISEKSI "
Jos iunnetle jolkuvoo vösymysld jq holullomuullo. niin
hyvönmokuinen Roulq-Roborqn outloo Teidcit iölleen
reippooseen toiminloon, Teille, joko sqirostelelle usein
toi olelle juuri loipumosso soiroudeslq, on Roulo,Roboron
lehokos ierveyden luojq.
RAUTA.ROBORAN

ua i nt i s / aua rau ta- rn a ksa- il tan i in i lääke

APTEEKISTA
ILMAN RESEPTIÄ

Nyt uusi suoieeYe tuttavuus3

= TA}IPELLAN
AALTOPAHY

L--.. He:re,l.rn TÅMBOX-tehtrirmme on ni't 'r'almis pal"'elukseenne. Se pystyy valmistemaan aaltoprrhvia
n:i:-:. :tr..:in,tisimpiin tsrlioitulisiin h1'vistä raaka-eineisiaan - TAI{BOX-pahvin aalloituskerros on Heino-
l:n :;:t:-..:: ..,,irumessasta valnistettua fluting-kartonkia - 

jl vlrirstirl myös valmista.mtnsa laatikot asirk-
kaiden :.i'..':::u.:en mukaan joko yksi- tai useampir'ärisellä mainospainrtukselle. - TAMBOX on rrt,krisu
prhli;:i.r.::s:.r.::-, iin I

INKEROINEN

lltc)N

TAMBOX-myynti:
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l0u0naa isla

puhulaall...

Miesväen kesken haastellaan harvoin kan-

kaista. Ilutta kun jutustellaan työasioista,

puhellaan tuolloin tälloin myös työvaat-

teista. Ja mikä nyt tvöhousuina tai virka-

v^ tteena olisikaan kestävämpi kuin tut-

tu Klingendahlin diagonaali - siita ollaan

aina yhtä, mieltä.

K
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että postisäästötililtä saa ilman
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Kuporiputkisso kulkee luo're vesi,

kupori er onno mokuo..Jo vesi

kulkee kilkotto, kosko kuporiputki
ei ruoslu eiko syövy. Kuporiputkel
ovot ioloudellisio, eivot voodi edes

hoitoo loi korlousto. Jo osennus-
voiheesso soostyy tyotö jo orkoo.

Kupariputkisto
Pysyy Yireessij

Ouiokunrpu lekee l.iLporiputkio
suurio sorjolo. Siksi niiden hon

kintoh nlckin on edullinen, Kuporr

on nykyorkoo lo 1u levoisuuilo,
,?- Outokumpu Oy
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